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Тріумф волі та мужності: 
Тарас Радь здобув 
шість медалей 
на чемпіонаті світу

Тернопільський 
спортсмен 
Тарас Радь 

успішно виступив на 
паралімпійському 
чемпіонаті світу з 
лижних перегонів та 
біатлону. Талановитий 
хлопець здобув три 
золоті нагороди з 
біатлону, одну срібну та 
дві бронзові нагороди в 
лижних перегонах. 

Зокрема, 19-річний Тарас 
став кращим у змагання з біат-
лону на дистанції 12,5 кіломе-
три, спринті 7,5 кілометри та 
індивідуальній гонці на 15 кі-
лометрів. Срібло хлопець здо-
був у лижних перегонах на до-

вгу дистанцію (15 кілометрів), 
а бронзову медаль – у  спринт 
та лижних перегонах на дис-
танцію 7,5 кілометра. 

Тарас у вівторок повернув-
ся додому, щоб взяти участь у 
чемпіонаті України, а вже не-
забаром вирушить у Японію на 
фінал кубка світу. 

Тарасу Радю – 19 років. 
Він – наймолодший в історії 
України зимовий паралімпій-
ський чемпіон, майстер спор-
ту України міжнародного кла-
су з лижних перегонів та біат-
лону, студент факультету фі-
зичного виховання тернопіль-
ського педуніверситету. Наро-
дився в багатодітній родині на 
Тернопільщині. У 14 років під 
час канікул він порізав косою 

ногу. Від лікування ставало 
тільки гірше, почалося нагно-
єння. Ногу ампутували ниж-
че від коліна. Згодом спробу-
вав себе у різних видах спор-
ту, але найбільше до душі при-
пали лижі й біатлон. Вже за рік 
тренувань Тарас почав їздити 
на всеукраїнські та міжнарод-
ні змагання.

Тренує спортсмена заслу-
жений працівник фізичної 
культури та спорту, заслуже-
ний тренер України Віктор Фе-
дорчак.

«Наш ДЕНЬ» щиро 
вітає спортсмена  
та бажає успіху  
і нових досягень!

Вітаємо!
Незвичайну, чарівну, мудру 
Жінку, берегиню родинного 
вогнища, менеджера орендного 
підприємства «Іванівське» 
Теребовлянського району

Софію Юріївну 
БІЛИК
з Днем народження!

Більше  шістдесяти літ тому пані Софія приїхала з чо-
ловіком, відомим аграрієм Антоном Івановичем Біли-
ком на Тернопільщину, аби назавжди зріднитися з цим 
краєм, з його мешканцями і полем. Тут разом плекають 
врожаї,  несуть тепло і щирість своїх сердець людям. Со-
фія Юріївна поєднала у собі доброту і вірність дружи-
ни, матері, бабусі і прабабусі. За порядність і людяність 
її шанують колеги, поважають односельці. 

Тож прийміть, шановна Софіє Юріївно, найщиріші ві-
тання з нагоди Вашого Дня народження! Хай ще довго-
довго Вам усміхається прихильно доля!

Нехай жита високі половіють,
Хай трави Вам вклоняються до ніг,
Хай люди, зустрічаючи, радіють,
Хай щастя переступить Ваш поріг.
Нехай колосяться рясні хліба у полі
Й добро у Вашім домі прибува.
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай серце буде щире і надійне,
Не жевріє – палає хай вогнем,
Сто років накує в саду зозуля,
В душі - і радість, і любов живе.

З повагою – колеги, друзі, працівники  
підприємства і всі пайовики.

Сьогодні, 27 лютого, та 2 
березня прогнозують магніт-
ні збудження, близькі до маг-
нітної бурі першого рівня 
G1, а 28 лютого та 1 березня 
астрономи очікують магнітну 

бурю першого рівня G1.
Ця активність сонця може 

негативно вплинути на само-
почуття метеозалежних людей.   
Особливо слід остерігатися лю-
дям з хворобами серця та судин. 

Магнітні бурі, насамперед, впли-
вають на стан нервової системи, 
зумовлюючи розвиток тривож-
них станів. Позбутися метеочут-
ливості допоможуть фізичні на-
вантаження. 

Україну накриють потужні магнітні бурі
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Триває відновлення 
військової частини 
та будівництво 

гуртожитків покращеного 
типу для військовослужбовців-
контрактників у Чорткові. Що 
уже зроблено, побачив голова 
ТОДА Степан Барна, перебуваючи 
з робочою поїздкою у 
Чортківському районі.

Крім того, відбудовують військо-
ві частини у Тернополі, Теребовлі та 
Бережанах. «Практично там, – каже 
Степан Барна, – де вони знищувалися 
впродовж 20 років незалежної Украї-
ни».

У цих містах буде розташовува-
тися 44 артилерійська бригада, яка 
сьогодні виконує бойові завдання на 
Сході. З державного бюджету на від-

будову військових містечок на Терно-
пільщині спрямували 107 млн. грн. За 
ці кошти також будуються гуртожит-
ки за стандартами НАТО: два у Чорт-
кові, три у Теребовлі і два у Тернополі. 
Це дасть можливість додатково роз-
містити 840 військовослужбовців та 
створити для них комфортні умови 
перебування на постійному місці дис-
локації.

Водночас, голова ТОДА підкрес-
лив, що відбудова військової частини, 
котельні та їдальні у Чорткові, – це 
результат, який був ініційований Пре-
зидентом України Петром Порошен-
ком під час перебування у місті у 2016 
році. «Мало хто у це вірив, але сьогод-
ні ми маємо практичний результат», 
– охарактеризував Степан Барна про-
цес будівництва.

«У першу чергу зусилля пре-
зидента, зусилля уряду, Прем’єр-
міністра, Верховної Ради були 
спрямовані на те, щоб зберегти 
єдність країни, захистити укра-
їнську землю, побудувати укра-
їнську армію. Захистити від тих 
викликів, які спричинила війна 
і агресія Російської Федерації. 
Зберегти гривню, стабільність 
банківської системи. Зберегти 
економіку в умовах, коли 20% 
економіки знаходиться під оку-
пацією. І провести реформи, які 
не проводилися чверть століт-
тя», — зазначив Петро Порошен-
ко.

«Сьогодні ми можемо наго-
лосити, що першим результатам 
реформ, нарешті, може радіти 
Україна. Дванадцять кварталів 
поспіль іде економічне зростан-
ня. Економічне зростання у 2018 
році складало 3,4%. Приборкано 

інфляцію, скорочено дефіцит 
бюджету, наповнені золотова-
лютні резерви», — додав він.

«Це означає, що сьогодні ста-
білізовано економіку. І створено 
всі умови, в тому числі й еконо-
мічні, щоб ми, крім вирішення 
надскладного і пріоритетного 
завдання боротьби з російським 
агресором і побудови армії, мо-
гли перейти і до другого не менш 
важливого завдання — бороть-
би з бідністю», — підкреслив 
Президент.

Глава держави зауважив, що 
в першу чергу постраждали від 
економічної блокади, від еле-
ментів гібридної війни, якими 
Росія атакує Україну, пенсіонери.

«Я, Прем’єр-міністр, народні 
депутати з коаліції постійно зу-
стрічаємось з людьми і не з чу-
жих слів знаємо, що сьогодні не 
просто виживати саме пенсіоне-

рам. Вони рахують кожну грив-
ню пенсії, думають як дожити до 
наступної виплати. Тому для нас 
немає більш важливого завдан-
ня, ніж в першу чергу знайти 
відповідь саме для цих людей», 
— сказав Президент.

За його словами, спільно з 
Прем’єр-міністром Володими-
ром Гройсманом, Урядом і Вер-
ховною Радою були розроблені 
кроки, які на сьогоднішній день 
дають перші результати у бо-
ротьбі з бідністю.

Президент нагадав про при-
йняте рішення про монетизацію 
субсидій. Він подякував Прем’єр-
міністру та Уряду за зроблену 
величезну роботу щодо визна-
чення механізму монетизації, ви-
значення логістики виплат.

Петро Порошенко наголосив, 
що отримувачі субсидій додат-
ково до пенсій тепер отримають 
і гроші субсидії. «І теплий лю-
тий, і ми сподіваємося теплий 
березень, дасть можливість 
сьогодні заощаджені кошти на 
енергозбереженні, на економно-
му енергоспоживанні залишити 
в кишені пенсіонера. Це моя і 
Прем’єр-міністра і Уряду логіка, 
що економічне зростання кожен 
має відчути на власній кишені. 
Виконувати патерналістську, 
соціальну функцію держави», — 
сказав він.

«Сьогодні ми презентуємо 
другу позицію, але запланована 
вона була заздалегідь. Ще у 2018 
році, коли ми проводили пенсій-

ну реформу, було чітко наголо-
шено, що з 1 березня відбудеть-
ся індексація пенсій», — сказав 
Президент та додав, що для вій-
ськових пенсіонерів таке підви-
щення вже відбулось.

Він підкреслив, що з 1 берез-
ня відбудеться індексація і вона 
проходитиме постійно, оскільки 
у держави з’явився ресурс.

Петро Порошенко зауважив, 
що питання щодо тих категорій 
громадян, які мають великий 
трудовий стаж і отримували 
велику заробітну плату, було 
вирішено. «Але сьогодні треба 
знайти відповідь для тих, хто 
має пенсію мінімальну і менше 
мінімальної, оскільки для них 
індексація буде меншою», — за-
значив він.

Глава держави нагадав, що 
Уряд і Верховна Рада вирішили 
питання із розмитненням так 
званих «євроблях». «Результат 
сьогоднішнього дня — всього 
через механізм пільгового роз-
митнення надійшло майже 13,6 
млрд», — сказав він.

За словами Президента, од-
разу після закінчення терміну 
пільгового розмитнення зібрано 
нараду для того, щоб забезпечи-
ти виплату цих грошей пенсіоне-

рам.
Він повідомив, що індексація 

відбудеться для тих, хто отримує 
найменшу пенсію на рівні міні-
мальної або нижче мінімальної.

Глава держави також заува-
жив, що політичні опоненти на-
зивають такі дії політичним під-
купом. Водночас він наголосив: 
«Наші опоненти кажуть, що це 
підкуп. Так - підкуп. Ми всі на-
ступні 5 років, в рамках нашої 
боротьби з бідністю, будемо під-
купати пенсіонера, збільшуючи 
їм пенсії; людей праці, збільшу-
ючи їм зарплати; родини бага-
тодітних матерів, збільшуючи 
їм допомогу. Це є наша страте-
гія боротьби з бідністю. Але не 
пустими обіцянками, а вже ви-
конанням зробленої великої ро-
боти».

«Зараз потрібно всім 
об’єднатися для того, щоб ми 
подолали бідність в нашій кра-
їні. Економічні можливості для 
цього Президентом, Прем’єр-
міністром, Урядом і Верховною 
Радою створені», — сказав він.

«Гроші, які зараз будуть спря-
мовані на виплату пенсіонерам, 
які отримують найнижчу пен-
сію, вже є на рахунку Пенсійного 
фонду», — сказав він.

Пріоритетом держави була і залишається 
підтримка військовослужбовців

 ПРЕЗИДЕНТ ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ПЕНСІЙ: 
«Це є наша стратегія боротьби з бідністю. 

Економічні можливості для цього є»
Президент Петро Порошенко зазначає, що в державі забезпечені 
необхідні економічні умови для проведення індексації пенсій 
найменш захищеним категоріям пенсіонерів. Про це Глава держави 
сказав під час наради щодо проведення індексації пенсій.
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 Це день повернення україн-

ців до їхньої історичної пам’яті. І 
одним із шляхів до такого повер-
нення є оволодіння рідною, укра-
їнською мовою. Наша мова – одна 
з найдревніших і найбагатших 
серед тисяч мов світу. Згідно з 
класифікацією ЮНЕСКО, україн-
ська мова за влучністю переда-
чі образу, дії, за милозвучністю 
посідає третє місце в світі після 
французької та ірландської.

Шукала цей шлях і я разом з 
учнями Тернопільської ЗОШ №21 
та працівниками Тернопільської 
книгозбірні №8 (вул. Б. Лепкого, 
6). – Ганною Заставецькою, Лари-
сою Берекетою, Христиною Сто-
колосою та Марія Фелештин, які 
є організаторами цієї зустрічі. 

Приємно вражена, що молодь 
розуміє, у слові рідної мови при-
хована та енергія, що розкріпачує 
людину, робить її незалежною, 
допомагає усвідомити свою зна-
чущість у світі, дає захисток душі 
й духу.

Василина ВОВЧАНСЬКА.

Передамо нащадкам наш 
найбільший скарб – рідну мову

21 лютого наша країна разом з усім світом відзначила День рідної мови.

Працівники Чортківського 
водоканалу випадково натра-
пили на кімнату під землею, 
коли лагодили прорив каналіза-
ції на вулиці Ринок. 

- До нас звернувся місцевий 
житель із проханням полагоди-
ти каналізацію, - розповідає за-
ступник міського голови Чорт-
кова з житлово-комунального 
господарства Олег Недокус. – 
Коли ми розкопали трубу, то по-
бачили, що в одному місці про-
валилась земля, далі помітили 
отвір, що веде у підземне при-
міщення. Залізти туди не змо-
гли, вдалось сфотографувати 
всередині лише завдяки палці 
для селфі. 

Фото розмістили на сай-
ті міської ради та інтернет-
сторінці. Це викликало надзви-
чайне зацікавлення не лише 
серед жителів Чорткова, а й 
по всій Україні. На перший по-
гляд знахідка ззовні схожа на 
звичайнісіньку розкопану яму 
з трубою всередині. Якщо за-
лізти туди, то можна побачити 
отвір, а  всередині сховок, який  
нагадує криївку.  Там зберегося 
два старих ліжка з ковдрами, а 
також металеві ящики і шматки 

тканини. Відомо, що у минулому 
на цьому місці був будинок, тож 
найімовірніше – ця кімната ко-
лись слугувала підвалом. Хто ж 
там мешкав, поки не відомо.

- На цій вулиці здебільшо-
го жили люди, пов’язані з тор-
гівлею, адже  в давнину тут 
знаходився міський ринок, 
-- розповідає Олександр Степа-
ненко, голова ГО «Гельсінська 
ініціатива-ХХІ». – Будинки, які 
були тут розташовані, нале-
жали євреям та вірменам. Під 
ними були підвали, пивниці, 
де зберігали крам і продук-
ти. На мою думку, цей сховок 
пов’язаний із нацистською 
окупацією. Оскільки тут єврей-
ський квартал, тож цілком ймо-
вірно, що цей підвал викорис-
товували як укриття. 

Старі вулички Чорткова збе-
рігають багато ще таємниць та 
життєвих історій. Олександр 
Степаненко розповідає не-
ймовірну історію єврейської 
дівчинки Марти Вінтер, якій 
вдалося вижити під час пере-
слідувань у період нацистської 
окупації. Лише у похилому віці 
вона розповіла, як їй вдалося 
врятуватися. Мама Марти пра-
цювала провізором у аптеці. 
Оскільки вона була хорошим 
фахівцем, їй дозволили залиши-

тися на роботі. У підвалі будівлі 
вона заховала свою маленьку 
доньку, коли зрозуміла, що в 
гетто їй небезпечно перебува-
ти. У книзі Марта пригадує, як 
дивилася у віконце підвалу, яке 
виходило на вулицю Міцкевича, 
на ноги перехожих і намагалася 
уявити, як вони виглядали. Се-
мирічна дівчинка перебувала у 
підвалі аптеки протягом місяця. 
Мама змогла врятувати доньку 
– вона звернулася за допомогою 
до знайомої родини у Варшаві. 
Ці люди, не маючи жодних ро-

динних зв’язків з Мартою, по-
годилися приїхати і врятувати 
дівчинку. 

Сьогодні спогади Марти 
можна прочитати українською 
мовою. Ідея перекладу книжки 
належить «Гельсінській ініці-
ативі - ХХІ». Переклав її Антон 
Степаненко.

Перебуваючи у Чорткові, 
заходимо у центральну район-
ну аптеку, де переховувалася 
маленька дівчинка. Відразу ж 
кидаються в очі два вікна під-
валу, через які можна побачити 
вулицю. Цю аптеку заснував у 
1989 році  бургомістр Чорткова 
Людвіг Носс. Досі тут зберігся 
інтер'єр з минулого. Працівни-
ки стараються все робити для 
того, аби зберегти унікальний 
дух давнини у цьому старовин-
ному приміщенні. Також можна 
побачити підвал, де жила ма-
ленька Марта, щоб врятуватися 
від смерті… 

Поки не відомо, хто ж меш-
кав у підземній кімнаті на ву-
лиці Ринковій - жертви гонінь 

нацистів чи вояки УПА. Уже не-
забаром комунальники мають 
повністю розчистити вхід до 
підземної кімнати, і тоді фахів-
ці зможуть  дослідити речі, які 
зберігаються під землею. Лише 
після цього міська влада вирі-
шуватиме: засипати підземелля 
чи створити тут відкритий міні-
музей. 

- Історія Чорткова дуже ціка-
ва, - каже міський голова Воло-
димир Шматько. – Це синергія 
культур і різних народів. Тому 
сьогодні дуже важливо її дослі-
джувати і відроджувати. Ця зна-
хідка дуже значима  для нашого 
міста. Якщо речі, які залишені 
у підземній кімнаті, мають цін-
ність і нагадують про трагічні 
події, то ми це збережемо. Об-
лаштуємо локацію для туристів, 
зробимо сходи, щоб туди можна 
було зайти, і від-
творимо атмос-
феру, яка там 
була у минулому.   

У Чорткові знайшли підземну кімнату
Цікаву знахідку виявили, коли ремонтували 

каналізацію у центральній частині міста

Юлія 
ТОМЧИШИН.



№8 (293) /27 лютого-5 березня 2019 р.4 Наш ДЕНЬ Відвертоnday.te.ua
Політична реклама

На початку зустрічі з пресою 
Анатолій Гриценко згадав про 
найтрагічніші в історії незалежної 
України події – розстріли мирних 
учасників Майдану в Києві. 

- Ми згадуємо героїв, але, на 
превеликий жаль, через п’ять ро-
ків влада не дала відповіді на пи-
тання, хто це все організував і по-
винен відповісти, - зауважив Ана-
толій Гриценко. - Президент і 
генпрокурори не раз говорили, 
що це – справа честі, однак злочи-
ни не розслідувані, а докази зна-
чною мірою знищені. Це непри-
пустимо, що люди, яких Майдан 
привів до влади, продовжили ту 
корупцію, те хамство і непрозо-
рість, що уособлювало правління 
Януковича.  
Закликав 
конкурентів  
вийти на світло  
у прямому ефірі 

Президентська виборча кам-
панія в Україні перейшла у вір-
туальну площину, зауважив 
Анатолій Гриценко під час прес-
конференції і запропонував пере-
вести її у реальний режим. Адже 
виборці повинні бачити, що люди, 
які йдуть до влади, розуміють 
справжні проблеми в країні, мо-
жуть запропонувати чіткі шляхи 
їх вирішення, а головне – щоб ко-
жен показав команду, з якою має 
намір розбудовувати країну. 

- На вулицях ми бачимо бор-
ди політиків, телебачення та Ін-
тернет заполонили відеоролики. 
Усі «гарантують» безпеку, добро-
бут, справедливість. Але люди не 
знають, наскільки обґрунтовані ці 
обіцянки. Тому маю цілком логіч-
ну пропозицію: п’ятьом-шістьом 
кандидатам, яким соціологи да-
ють шанс вийти у другий тур, зі-
братися на дебати у прямому ефі-
рі на центральних каналах. Я звер-
таюся нині до Петра Порошенка, 
Юлії Тимошенко, Володимира Зе-
ленського, навіть до Юрія Бойка. 
Досить уже цієї фальші. Давайте 
вийдемо до людей, щоб побачи-

ли, що стоїть за тими обіцянками 
на бордах. Зі свого боку, ми з ко-
мандою готові прийти та обґрун-
тувати кожну позицію, яка заявле-
на в програмі, - зауважив Анатолій 
Гриценко.

Щодо команд тих, хто змага-
ється за пост Президента, то ло-
гічно, аби виборці знали, хто в разі 
перемоги кандидата очолювати-
ме найважливіші державні струк-
тури. Сам Гриценко вже предста-
вив українцям кандидатів на по-
сади Міністра оборони, голів СБУ 
та Нацбанку. А найближчим ча-
сом обіцяє назвати кандидата на 
пости очільника МЗС і  Генпроку-
рора. 
Кожен виборець 
може влаштувати 
тест для політиків 

Українці не мають права по-
милитися із вибором. Якщо нова 
команда не змінить ситуації, то 
країну чекає запустіння: вже нині 
люди масово виїжджають за кор-
дон. Проте найбільше зло для 
України, що блокує економічний 
розвиток, – це корупція, зауважив 
Анатолій Гриценко.  

- Нинішня владна команда, 
на жаль, «сіла» на ті самі схеми й 
утворила нові. Сьогодні, за під-
рахунками нашої команди спіль-
но з Українською радою бізнесу, 
близько 400 мільярдів гривень 
щороку не доходять до державно-
го бюджету, починаючи від мит-
ниці, податкової, держзакупівель, 
офшорних схем, нецільового ви-

користання коштів, фармацевти-
ки, тарифів. Ці кошти якраз і мож-
на було б спрямувати на підви-
щення рівня життя кожної україн-
ської родини, виплату достойних 
зарплат і пенсій, а не лише іміта-
цію цього під вибори, - каже кан-
дидат у президенти. 

Анатолій Гриценко наголосив, 
що кошти, які розкрадають поса-
довці на всіх рівнях, не порівняти 
з тими, що чиновники просять в 
МВФ чи позичають під великі від-
сотки на інших зовнішніх ринках. 

- Тому антикорупційний сек-
тор займає в нашій програмі осно-
вне місце. У випадку нашої пере-
моги очищення від корупції по-
чнеться з Банкової, Кабміну, Вер-
ховної Ради, Генпрокуратури, СБУ, 
і далі програма буде підтримана 
на всіх рівнях, - каже Гриценко.  

Нагадаємо, у своїй програмі 
він також зазначив, що іде лише 
на один президентський термін. 
За 5 років можна виконати все 
те, що записано в програмі, пере-
конаний політик. До команди він 
буде залучати молодих  креатив-
них людей, які за цей час отрима-
ють досвід і зможуть у майбутньо-
му втілювати свої ідеї для розви-
тку країни.
 «Мертві душі»  
у реєстрі виборців

Анатолій Гриценко не виклю-
чає того, що вибори спробують 
сфальшувати. На жаль, зараз для 
цього є всі передумови. 

- Щоб уникнути фальсифіка-

цій, ми звернулися в Апеляційний 
суд, аби він надав право всім кан-
дидатам мати доступ до реєстру 
виборців. Такого в історії країни 
ще не було, коли кандидат може 
працювати з реєстром тільки осо-
бисто, лише в будівлі ЦВК, тільки 
на спеціальному комп’ютері. Це 
все, щоб створити неможливість 
проведення передвиборчої агіта-
ції. Ми оскаржили постанову ЦВК 
у суді, адже вона позбавляє пра-
ва на нормальну роботу. До речі, 
спершу в ЦВК озвучили одну кіль-
кість виборців – 35 мільйонів, а 
коли ми в суді заявили про підо-
зри, що там може бути 4-5 мільйо-
нів «мертвих душ», то згодом на-
дали вже іншу цифру – 29 мільйо-
нів 900 тисяч.
Провокації  
та брудні технології 

Є й інші брудні технології, які 
опоненти вже використовують 
під час цих передвиборчих пере-
гонів. Наприклад, робота тимча-
сової слідчої комісії щодо розкра-
дання в Збройних силах України.  

- Я підготував голові ТСК, 
пану Віннику, офіційне письмове 
звернення, що не братиму участь 
у брудних піар-виставах робо-
ти цієї комісії, - заявив кандидат 
на пост президента під час прес-
конференції у Тернополі. - З пова-
ги до парламенту як важливого 
державного інституту країни я го-
товий дати відповіді на всі питан-
ня. Прошу їх скерувати запитан-
ня у письмовій формі, обіцяю опе-

ративно надати вичерпні відпо-
віді.  Ці ігрища не варті уваги. Усі 
звинувачення неправдиві, є відпо-
відне судове рішення, яке підтвер-
джує це. 

Зауважимо, парламентська 
ТСК на чолі з депутатом від фрак-
ції БПП Іваном Вінником почала 
активно засідати саме під час ви-
борчої кампанії. Вперше звинува-
тити Анатолія Гриценка у зловжи-
ваннях на посаді Міністра намага-
лися ще під час виборів у 2014-му. 
Проте жодного кримінального 
провадження не відкрито. Таким 
чином конкуренти просто вчерго-
ве намагаються знизити його рей-
тинг. І разом з цим не гребують 
дрібними провокаціями.  Зокре-
ма, недавно у Харкові під час його 
прес-конференції зникло світло 
і зв'язок, а коли стало зрозуміло, 
що журналісти готові спілкувати-
ся і при свічках, знову відновили 
подачу електрики.
Країна має шанс 

Вибори 31 березня – це шанс 
змінити країну, зауважив Анато-
лій Гриценко.  Він  переконаний, 
що Україна повинна дотримува-
тися курсу в ЄС та НАТО. Однак, та-
кий союз неможливий, коли вищі 
чини країни загрузли в офшорах 
і корупції. На 55-ій конференції з 
безпеки в Мюнхені  Анатолій Гри-
ценко поспілкувався зі світовими 
лідерами, які зараз стежать за си-
туацією в Україні.

- Зарубіжні партнери щиро хо-
чуть, щоб наша держава вийшла 
сильнішою із виборів, щоб знову 
не було популізму, чергового Май-
дану на захист результату, - розпо-
вів політик.  

Він також зауважив, що за 
кілька тижнів представить свій 
план дій на перших сто днів робо-
ти на посаді президента. Першим 
буде законопроект про імпічмент 
президента. Адже починати тре-
ба з себе, переконаний Гриценко. 
Проте виключення не повинно іс-
нувати і для народних обранців. 

Серед іншого, у планах Анато-
лія Гриценка – рішуча боротьба з 
корупцією, пакет економічних ре-
форм, переговори із зовнішніми 
кредиторами, максимально про-
зорий перерозподіл державних 
замовлень.  

- Люди відчують, що серед ви-
соких посадових осіб немає ку-
мів, «любих друзів», а олігархи не 
впливають на політику. Це стане 
зрозуміло одразу: пройшов тиж-
день – стало чесніше, ефективні-
ше, безпечніше, - зауважив канди-
дат у президенти. 

Інна МАТУШ.

Анатолій ГРИЦЕНКО: «Давайте вийдемо до людей,  
щоб побачили, що стоїть за тими обіцянками на бордах»

Перебуваючи на Тернопільщині,  
кандидат у президенти закликав  
конкурентів до публічних дебатів

В Україні через корупційні схеми близько 
400 мільярдів гривень щороку не доходять 
до бюджету. Це відбувається за п’ять років 

після Майдану. Винні у розстрілах – теж не 
покарані. Вибори навесні – шанс для українців 
нарешті отримати європейську країну. Як це 
зробити, розповів кандидат на посаду Президента 
України, лідер політичної партії «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко під час поїздки на 
Тернопільщину. Він зустрівся із виборцями у 
Чорткові і відповів на запитання журналістів під час 
прес-конференції у Тернополі.  

5 лютого розпочато реєстрацію для учас-
ті у зовнішньому незалежному оцінюванні 
(ЗНО), яка триватиме до 25  березня. 

Обов’язковим документом для реєстрації 
школярів є паспорт громадянина України (ID-

картка), який оформляється при досягненні 
14 років.

Нагадуємо, що: 
- оформити ID-картку можна за зареєстро-

ваним місцем проживання - у підрозділі ДМС 

або ЦНАП (якщо він надає послуги з оформ-
лення біометричних документів);

- термін оформлення ID-картки при досяг-
ненні 14-річного віку складає 20 робочих днів;

- послуга з оформлення ID-картки при до-

сягненні 14 років (вперше) надається безо-
платно.

Докладну інформацію про порядок 
оформлення паспорта-картки радимо пере-
глянути на офіційному сайті ДМС.

Подбайте про своєчасне оформлення документів для своїх дітей
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У ході робочого візиту в Заліщики 
голова  обласної ради Віктор 
Овчарук проінспектував сучасний 

стан функціонування місцевого дитячого 
санаторію та оглянув територію, яку 
відведено для будівництва плавального 
басейну з сонячними батареями, 
колекторами тепла та автоматизованою 
очисткою води.

«Тендер на будівництво цього басейну вже 
проведено, затверджено проектно-кошторисну 
документацію, за виділення першої частини не-
обхідної суми депутатський корпус голосуватиме 
вже під час найближчого пленарного засідання 
сесії обласної ради.

Для нас важливо, щоб реалізація цього про-
екту, в першу чергу, дала можливість проводити 
унікальні підводні реабілітаційні програми для 
дітей з інвалідністю. Заняття під водою, безпере-
чно, підсилять результат оздоровчих процедур, 
які сьогодні проводяться у санаторії.

Важливо, що басейн стане надбанням не лише 
санаторію, а й усієї громади, адже схожих об’єктів 
у районі немає», - зазначив Віктор Овчарук.

На сьогодні  в Заліщицькому обласному кому-
нальному санаторії функціонує   ЗОШ І-ІІ ступенів 
та центр ранньої  медичної  реабілітації дітей-
інвалідів, що надає цілий ряд необхідних проце-
дур: душ Шарко, циркуляційний та висхідний душ, 
ванни з травами, підводний масаж, СПА-ванна 

(гідромасаж, вихрові потоки, перлинний варіант 
та режим озону); болото з родовищ Куяльника, 
парафіно-озокерит, полтавський бішофіт. Також 
діти отримують фіточаї та кисневі коктейлі.

Крім цього, в санаторії   функціонує   клінічна 
лабораторія, два масажних кабінети та два кабі-
нети ЛФК, галокамера (соляна печера),   кабінети    
функціональної     діагностики, аромотерапії і пси-
хоемоційного розвантаження.

Впроваджено нові методи лікування: іпотера-
пія, аквагімнастика, нордична хода, АРТ-терапія, 
бісероплетіння, біопластика з солоного тіста, орі-
гамі, квілінг, вишивка, аплікації.

У 2017 році в санаторії проведено ремонт  усіх 
приміщень,    ремонт твердопаливного та газово-
го котлів, часткову заміну труб водопостачання, 
заміну вікон на металопластикові.

На базі Заліщицького дитячого 
санаторію побудують басейн

Коли отримана у спадщину 
чи як дарунок нерухомість 

не оподатковується?
Тернопільське управління Головного управління ДФС у Тер-

нопільській області повідомляє: якщо у 2018 році фізична особа 
отримала у спадщину від батьків, бабусі чи дідуся нерухоме май-
но, то дохід у вигляді вартості цього майна не оподатковується. 

Тобто об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї 
спадкодавця першого та другого ступенів споріднення ,оподат-
ковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних 
осіб. Членами сім’ї фізособи першого ступеня споріднення вва-
жаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі уси-
новлені. А членами сім’ї фізособи другого ступеня споріднення 
вважаються її рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й 
з боку батька, онуки. 

Аналогічний порядок оподаткування при отриманні май-
на у дарунок від членів сім’ї дарувальника першого та другого 
ступенів споріднення. Для застосування зазначеного порядку 
оподаткування між обдарованим та дарувальником повинен 
бути укладений договір, відповідно до норм Цивільного кодек-
су України. 

У такому випадку подавати річну податкову декларацію про 
майновий стан і доходи (далі - річна податкова декларація) не 
потрібно, але за відсутності інших підстав, коли подання де-
кларації є обов’язковим. Наприклад, платник податку отримав 
доходи від продажу корпоративних прав підприємства та отри-
мав у спадщину нерухоме майно, то в такому випадку річну по-
даткову декларацію необхідно подати. 

Оподаткування доходу, отриманого платником податку 
в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, 
майна, майнових чи немайнових прав здійснюється у порядку, 
встановленому ст. 174 р. IV Податкового кодексу України.  

Консультації - у Центрі обслуговування платників або за 
телефоном: 43-46-10, 43-46-46.

Сумна звістка прийшла на 
Чортківщину. У  середу, 20 лю-
того, від кулі ворожого снайпе-
ра під Мар'їнкою на Донеччині 
загинув боєць ООС Василь Бо-
гоносюк із села Васильків. У 
військового залишились дру-
жина та дві доньки – дівчатка 
2002 та 2004 років народження. 

Василь Богоносюк пішов на 
війну добровольцем. Він був 
старшим солдатом Збройних 
Сил України, військовослуж-
бовцем 24-ї окремої механізо-
ваної бригади ім. короля Дани-
ла. 

«На спостережному посту 
взводного опорного пункту Ва-
силь Богоносюк помітив рух з 
боку противника. Завчасно по-
передив своїх бойових побра-
тимів та відкрив вогонь. Воро-
га було зупинено, він відступив. 
Під час зміни Василем позиції 
снайперська куля поранила 
військовослужбовця, - повідо-
мляють у Міноборони. - Йому 
надали невідкладну медичну 

допомогу та евакуювали до лі-
карні міста Курахове. Лікарі до 
останнього боролися за жит-
тя воїна, двічі запускали після 
зупинки серце, але поранення 
було несумісним з життям». 

Перестало битися серце 
учасника АТО з Лановеччини 
Олександра Цюха. Про цю сум-
ну звістку у спільноті «Моя Ла-
новеччина» повідомив свяще-
ник Олексій Філюк.

«Лановеччину сколихну-
ла сумна звістка, бо переста-
ло битись серце учасника АТО 
Олександра Цюха. Хлопця, який 
пройшов жахіття війни, нещо-
давно одружився, і залишалося 
йому лише порадіти життю і 
пожити», –йдеться у дописі.

«В мене просто немає слів. 
Хай Саша спочиває з Богом! 
Неможливо стримати сльози. 
Все в його житті тільки поча-
ло налагоджуватися і тут така 
страшна звістка. Мої думки 
зараз з сім'єю Саші. Марійка, 
Таня... особливо з вами. Три-

майтеся, хай Бог дасть вам сили 
пережити це горе», - пише у ме-
режі Ірина Герман. 

Як повідомляли ЗМІ, Сашка 
Цюха призвали під час 4-ї хвилі 
мобілізації. Він служив водієм-
механіком у танкових військах 
28-ої бригади. У серпні 2015 
року дислокувався біля Кура-
хового, отримав поранення. 
Більше року прослужив в АТО. 
Після демобілізації повернувся 
на рідну Лановеччину. У черв-
ні 2017 року його побили  біля 
автобусної зупинки села Яки-
мівці. Олександр став на захист 
дівчини, до якої чіплялися чет-
веро невідомих. У відповідь на 
зауваження його жорстоко по-
били. У чоловіка була  відкрита 
черепно-мозкова травма, забій 
склепіння головного мозку з 
гематомами, перелом склепін-
ня та основи черепа справа. Чо-
тирьох обвинувачених у побит-
ті засудили до різних термінів 
обмеження волі, проте відпус-
тили у зв'язку з амністією. 

Тернопільщина втратила двох Героїв

«Наш ДЕНЬ» висловлює щире співчуття близьким і рідним 
Василя  та Олександра. Вічна і світла пам’ять Героям. 

Василь Германюк 
збирає духовну 
парафію на своїй 

сторінці в мережі 
Інстаграм.

Отець очолює парафію 
Української греко-католицької 
церкви у містечку Скала-
Подільська. Щодня він вмикає 
трансляцію та молиться у пря-
мому ефірі. Недавно на своїй 
сторінці у соцмережі отець роз-
повів про підсумки року молит-
ви в Інтернеті.

«Якщо людина прокидаєть-
ся вранці і першим її кроком є 
відкриття Інстаграм, щоб гля-
нути, хто що там вподобав і 
кинув новенького, я пропоную, 
по совісті, духовну альтернати-
ву – помолитись разом зі мною ранішню й вечірню молитву у 
прямій трансляції і згодом, в записі на 24 години. Це своєрідна 
допомога тим, хто, прокинувшись, забув змовити «Отче наш» і 
«Богородице Діво», адже одним з найперших дій зранку та пе-
ред сном має бути подячна молитва», – пояснює священик.

За рік молитви у мережі отець Василь зібрав уже чималу 
Інтернет-парафію. За його словами, охочих отримати таке бла-
гословення стає щораз більше.

«До популяризації духовної ініціативи я мав біля 500 осіб, які 
стежили за пропозицією онлайн-молитви, а через рік їх стало 
понад 2700. Окрім молоді, долучаються люди усіх вікових кате-
горій. Серед підписників є чимало заробітчан, які потребують 
духовної підтримки», – розповідає отець Василь.

Збільшення кількості охочих разом помолитися мотивувало 
священика робити це якомога частіше. Тож недільна молитва, з 
якої він починав Інтернет-служіння, переросла у щоденні прямі 
трансляції вранці та ввечері з короткими повчаннями й благо-
словенням.

Нині священик уже транслює і недільну Святу літургію та ці-
каві урочистості на парафії, а також публікує потрібну вірянам 
духовну інформацію.

Підписатись на сторінку священика можна за посилан-
нями в Інстаграмі: @hvmnew.

Тернопільський 
священник уже рік 

молиться в Інтернеті
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Ольга ЧОРНА.

Актуально

- Переконаний, що ви-
моги жителів сіл Вели-
кі Вікнини, Малі Вікнини, 
Котюжини, поза сумнівом, 
є справедливими і мають 

бути виконані, а їх вклю-
чення до Борсуківської 
ОТГ - необґрунтоване з 
багатьох причин, - проко-
ментував ситуацію голо-

вний радикал області.
За словами Богдана 

Яциковського, Вишнівець-
ка районна комунальна 
лікарня обслуговує насе-
лення Великовікнинської 
сільської ради.  Велики-
ми, Малими Вікнинами 
та Котюжинами опікуєть-
ся і Вишнівецька пожеж-
на частина. Також на базі 
Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
функціонують міжшкіль-
на комунальна навчальна 
майстерня та Вишнівець-
ка музична школа, де на-
вчаються діти з цих сіл. 
Між населенням Велико-
вікнинської сільської ради 
та Вишнівецької селищ-
ної ради склалися стій-
кі соціально-культурні 
зв’язки, оскільки вони  
функціонують у межах од-
ного району.

- Навряд чи було до-
цільно у перспективному 
плані формування тери-
торій громад області від-

ривати три населені пунк-
ти від Збаразького району, 
щоб, без врахування дум-
ки людей, «причепити» 
їх до громади, утвореної 
в сусідньому Лановець-
кому районі. Це все одно, 
що відрізати рукав і при-
шити його замість штани-
ни. Нічого путнього з та-
кої афери не вийде. Від-
так, вважаю, що інтере-
си та бажання жителів сіл 
Великі Вікнини, Малі Ві-
книни, Котюжини мають 
бути враховані. Причому 
– без зайвої бюрократич-
ної тяганини і зволікань. 
Тому оперативно подав 
пропозицію на сесію об-
лради щодо внесення змін 
до перспективного пла-
ну формування терито-
рій громад Тернопільської 
області та буду наполяга-
ти на її найшвидшому по-
зитивному розгляді, - по-
відомив Богдан Яциков-
ський.

Богдан Яциковський: «Не можна відрізати 
рукав і пришити його замість штанини»

На початку цього року майже 900 
мешканців Великих, Малих Вікнин 
і Котюжин на Збаражчині, обурені 

непродуманим приєднанням до Борсуківської 
територіальної громади Лановецького району, 
одностайно висловилися за входження до 
складу Вишнівецької ОТГ. Це дало привід 
Великовікнинській сільській раді, куди входять 
ці населені пункти, звернутися до депутата, 
голови фракції РПЛ в обласній раді Богдана 
Яциковського з проханням посприяти у 
вирішенні цього питання та захистити законне 
право селян на добровільне об’єднання.

В Україні щороку 
затверджують Стратегію 
подолання бідності. 

Ось і цьогоріч уряд розробив 
відповідний план заходів. 
Щоправда, для бідності урядові 
документи - не авторитет. Вона 
вперто тримається на високих 
позначках. До європейських 
стандартів життя, про що 
традиційно говорять владоможці, 
багатьом українцям дуже далеко. 

Зараз в Україні за межею бідності, 
за підрахунком експертів, живуть 20-30 
відсотків людей. Однак, суперечки ви-
никають в питанні, кого вважати бід-
ним. «Якщо ми будемо міряти параме-
трами Данії кожного громадянина Укра-
їни, то  виявиться, що 90 відсотків - бід-
ні. А якщо міряти у порівнянні з Бангла-
деш, то з’ясується, що 90 відсотків насе-
лення є заможними і багатими», - заявив 
на телеканалі ZIK економіст, міжнарод-
ний експерт Тарас Качка. 

Але ж ми прямуємо до Європи, а не до 
Бангладеш. Хіба не так?

У владі перед виборами вирішили де-
кому з українців «індексувати» бідність: 
у березні-квітні здійснять одноразову 
доплату до пенсії у сумі 2410 гривень. 
Звідки гроші? За словами міністра соці-
альної політики Андрія Реви, додаткові 
кошти отримали від розмитнення «єв-
роблях». А сума - 2410 гривень - це, фак-
тично, гроші, які людям не заплатили у 
2015-2016 роках, коли була зупинена ін-
дексація пенсії. Ощасливити пенсіонерів 
- ініціатива президента Петра Порошен-
ка. Її отримають ті українці, хто має пен-
сію нижче мінімальної і мінімальну та 
достатній трудовий стаж.  

В експертному та політичному се-
редовищі України заявили: індексація 
пенсій - це прямий підкуп виборців, бо 
президент взагалі не має конституцій-

них повноважень займатися соціальни-
ми питаннями. Зрештою, глава держави 
протягом чотирьох попередніх років і не 
переймався «пенсійними» питаннями. А 
тут раптом… 

Існує ще один момент. Прогнозують, 
що це збільшення пенсій спричинить 
підвищену інфляцію. Люди відчують 
«щедрість» гаранта в магазинах уже че-
рез тиждень. 

Пенсіонери повинні отримувати гід-
ні виплати. Бо що нині вартують 1600-
2000 гривень? Але не такі одноразові по-
дачки. Бо ця «благодійність» перед вибо-
рами виглядає справді дивно. Щоправда, 
чиновники наголосили:  індексація пен-
сій, як і монетизація субсидій, яка теж 
стартує у березні, зроблені не під вибо-
ри. Мовляв, автоматичний перерахунок 
пенсій відбуватиметься щорічно. 

А ось монетизація - це експеримент, 
від якого згодом можуть узагалі відмо-
витися. Проте перед виборами чотири 
мільйони сімей отримають від влади по 
1,5 тисячі гривень готівкою на руки. 

Чи вплине це на рейтинг влади, який 
наразі надто низький? Як свідчать ре-
зультати опитування, проведеного Цен-
тром Разумкова в лютому, найчастіше 
наші співвітчизники не довіряють чи-
новникам - 83 відсотки. Верховній Раді 
- 82. Уряду -75. Президенту - 71 відсоток.  

І повертаючись до справ пенсійних. 
В одному з інтерв’ю міністр соцполітики 
Андрій Рева сказав: мінімальна пенсія має 
бути на рівні 3200 гривень. За теперішнім 
курсом - це трішки більше за 100 євро. Але 
коли такі «великі» гроші отримуватимуть 
українські пенсіонери-«мінімальники» 
- важко сказати. Як і те, 
коли в Україні подола-
ють бідність. Хоча б на-
половину…

«Індексація» бідності: 
чи заплатять українці 
за «щедрість» влади?

Під час візиту в Одеську 
область лідер «Батьківщини» 
поспілкувалась із ІТ-

підприємцями та відвідала першу 
в Україні та Східній Європі фабрику 
3-Д друку. Це єдина фабрика у 
Європі, яка легально виготовляє на 
3-Д принтерах імпланти для людей.

Технологія тривимірного друку дозво-
ляє створювати великий перелік товарів, 
від дитячих іграшок та посуду до протезів і 
штучних людських органів. Це одна з інно-
ваційних галузей, яка стрімко розвиваєть-
ся. Аналітики International Data Corporation 
прогнозують, що до 2022 року світовий об-
сяг 3-Д друку досягне 23 мільярдів доларів. 

Спілкуючись з ІТ-підприємцями Одещи-
ни, Юлія Тимошенко пообіцяла максималь-
но комфортні умови для розвитку галузі. У 
2018 році ІТ-сектор сформував 4% ВВП Укра-
їни – це 4 млрд доларів. ІТ-сектор приніс Ки-
таю дохід у 38 млрд доларів, а Індії 111 млрд.

Для підтримки інновацій необхідно 
зробити кредити доступними і перейти від 
застави до страхування. Юлія Тимошенко 
зазначила, що за її президентства кредитна 
ставка не буде перевищувати 3-4% річних, 
а кредити надаватимуться на 5-7 років. 
Вона додала, що окремим стимулом буде 
збалансована податкова політика – подат-
ки будуть спрощені та їх буде легко адміні-
струвати. 

«Мені хочеться, аби ми створили усі 
комфортні умови, створили екосистему 
розвитку інноваційних підприємств», - до-
дала Тимошенко.

Незважаючи на тиск з боку влади, то-
тальну корупцію та здирництво контро-
люючих органів, інноваційні галузі розви-
ваються в Україні. ІТ-підприємці сподіва-
ються, що після зміни влади зможуть віль-

но працювати і не страждати від постій-
них утисків і перевірок. Юлія Тимошенко 
зазначила, що влада ініціювала «презумп-
цію винуватості підприємця» та розширює 
повноваження контролюючих органів. За-
мість боротьби з корупцією та офшорами, 
чинна влада займається здирництвом та 
перешкоджає підприємцям. 

«Ми не допустимо цього. Ми об’єднуємо 
політичні сили в парламенті і поза ним, 
щоб зупинити цю вакханалію», – наголоси-
ла Юлія Тимошенко.

Політичний консультант Сергій Биков 
додав, що ідеї Юлії Тимошенко спрямовані 
у майбутнє:

«Тимошенко чи не єдиний політик, яка 
дивиться у майбутнє, а не пасе задніх. Її іні-
ціативи чітко прораховані та націлені на лі-
дерство України серед інноваційних дер-
жав світу. Забезпечити це можна, виключно 
підтримуючи інтелектуалів та створюючи 
для них умови розвитку», - зазначив Биков.

З колегою погоджується і політичний 
оглядач Альона Яхно. Вона додає, що на-
ступний президент має зробити все не-
обхідне, аби інтелектуали не виїжджали з 
країни:

«Головне завдання наступного прези-
дента - створити для людей з високим ін-
телектуальним потенціалом максимально 
сприятливі умови. Щоб у них не виникало 
бажання виїхати, щоб вони були затребу-
вані тут, в Україні. Зробити все, щоб їхні та-
ланти і здібності розквітали», - резюмувала 
Альона Яхно.

Під час зустрічі ІТ-підприємці подару-
вали Юлії Тимошенко роздруковану на 3-Д 
принтері булаву і пригостили кавою у над-
рукованому горнятку. 

Віктор БОЗЮК,
 журналіст. 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО  
буде розвивати 
інноваційні  
підприємства
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської
 обласної організації політичної партії «Основа»:

«РОБОТА, ДОСТАТОК І ЧЕСНІСТЬ 
ОБ’ЄДНАЮТЬ УКРАЇНУ»

Працевлаштовані, забезпечені та щасливі люди – основа для розвитку 
та процвітання країни, переконаний лідер партії «Основа» Сергій Тарута. 

Нові робочі місця 
Нові робочі місця – це дуже 

чіткий та важливий показник 
стану економіки країни. Зараз в 
Україні нові робочі місця прак-
тично не створюють, економіка 
в депресії, страждають люди. 

Економічна програма Сергія 
Тарути пропонує стрімкий роз-
виток України і створення нових 
робочих місць у промисловості 
та в інших галузях. Нові вакансії 
при цьому будуть відкриватися 
завдяки відновленню ефектив-
них виробництв і створенню 
перспективних нових. 

«Будуть створені два мільйо-
ни нових робочих місць з гідною 
зарплатою», - відповідально за-
являє лідер партії «Основа» Сер-
гій Тарута. 

Підприємствам, які закрили-
ся в 2014-2018 роках, будуть ви-
ділені безпрецедентні кредити 
на відновлення виробництва – 
на свою роботу зможе поверну-
тися мільйон людей. Успішним 
підприємствам будуть виділені 
довгострокові дешеві кредити 
для розширення виробництва, і 
це дозволить створити ще міль-

йон нових робочих місць, пояс-
нює успішний промисловець і 
економіст Сергій Тарута.

Підвищення 
заробітних плат 
Українці – найбідніші в Єв-

ропі. На кожного жителя нашої 
країни зараз виготовляється в 
3-4 рази менше валового вну-
трішнього продукту, ніж у кра-
їнах Східної Європи та Прибал-
тики. Тому і зарплати низькі, і 
люди зневірились у державі та 
масово виїздять за кордон.

Сергій Тарута працював на 
металургійному виробництві 
та поважає важку і чесну працю. 
Він знає їй ціну – на своїх під-
приємствах створив гідні умо-
ви праці та виплачував високі 
зарплати.

Єдиний шлях до благополуч-
чя громадян всіє крани – реа-
лізація стратегії прискореного 
економічного росту України. 
При такому сценарії система 
оплати праці в нашій країні ста-
не чесною, а зарплати – спра-
ведливими, переконаний Сергій 
Тарута.

«Середня зарплата значно 
виросте до 20 тисяч гривень, що 
поверне в країну сотні тисяч на-
ших громадян, які працюють за 
кордоном», - відзначає він.

Лідер партії «Основа» гаран-
тує людям праці, що вже невдо-
взі вони можуть заробляти, як 
у Польщі, Угорщині та в інших 
державах Східної Європи.

Відновлення 
промисловості
Українська економіка по-

винна стати драйвером еконо-
мічного росту України, переко-
наний відомий промисловець 
і успішний управлінець Сергій 
Тарута. На жаль, за 2014-2015 
роки галузь обвалилася на 22 
відсотки і так і не змогла за всі 
наступні роки відновитися, кон-
статує Сергій Олексійович. 

Відновлення вітчизняної 
промисловості та реанімування 
всієї економіки країни передба-
чено економічною доктриною 
«Україна – 2030», яку Сергій Та-
рута розробив разом із провід-
ними вченими-економістами. 
Реалізація цієї доктрини забез-

печить ріст національно еконо-
міки з темпом не менше 10-15 
відсотків щорічно.

«Промисловість буде від-
роджена. Державні та приват-
ні заводи отримають державні 
замовлення на 150 мільярдів 
гривень у рік на виробництво 
власних кораблів, літаків, вер-
тольотів, локомотивів, зброї 
для армії», - заявляє лідер парті 
«Основа». 

У підсумку Україна до 2030 
року повинна увійти в ТОП-30 
країн за економічним зростан-
ням із ВВП на рівні 710-750  мі-
льярдів доларів. 

Залучення 
інвестицій

Міжнародні фінансові орга-
нізації довіряють відомому про-
мисловцю Сергію Таруті. Раніше 
вони вже надавали мільярди до-
ларів фінансової допомоги Тару-
ті на реалізацію його економіч-
них проектів. 

Довіра до Тарути є гаран-
том приходу в Україну значних 
інвестицій, необхідних для 
стрімкого розвитку економіки. 

Політик уже веде переговори з 
міжнародними партнерами про 
залучення в Україну 120-150 мі-
льярдів доларів. Це дозволить 
відмовитись від кредитів МВФ 
та інших кредитів і перейти на 
інвестиційну модель розвитку 
країни. 

«Інвестиції прийдуть за-
мість кредитів МВФ», - гарантує 
Сергій Тарута.

Скорочення
 апарату 

чиновників 
«Кількість чиновників буде 

скорочена в три рази. Сучасні 
технології дозволять замінити 
чиновників комп’ютерними рі-
шеннями», - зазначає політик.

Реалізація цих заходів при-
зведе також до зниження рівня 
корупції в країні – комп’ютеру 
неможливо дати хабар, пояснює 
Сергій Тарута. А для більшої 
мотивації чиновників до чесної 
та продуктивної праці він про-
понує прив’язати зарплату чи-
новників до покращення якості 
життя українців.  

У Тернопільській 
міськраді тепер

 є інспектори праці
Підприємців попередили 

про перевірки
Підрозділ ін-

спекторів праці 
створили у струк-
турі Тернопільської 
міської ради. Під-
приємців поперед-
жають про штрафи 
за неоформлених 
згідно із законом 
працівників.

Як повідомили у міськраді, інспектори 
праці вже почали перевірки суб’єктів госпо-
дарювання.

- Закликаємо працедавців Тернополя 
офіційно оформити трудові відносити з усі-
ма працівниками, – зазначили у муніципалі-
теті.

У міськраді зазначили, що в разі вияв-
лення порушень будуть складені адміні-
стративні протоколи за ч.1-ч.4 ст. 41 КУпАП. 
Їх скеровуватимуть для розгляду в Терно-
пільський міськрайонний суд. До недобро-
совісних підприємців застосовуватимуть 
фінансові санкції.

Також у міськраді закликали мешкан-
ців, яким відомо про порушення законо-
давства про працю, інформувати про це 
інспекторів за телефонами (0352) 23-56-
71 чи 40-41-52 або надсилати заяви у від-
діл звернень Тернопільської міської ради 
(вул. Листопадова,6).

У січні 2019 року будівельна компанія 
«Благо» здійснила ребрендинг. Яскрава ін-
дивідуальність та рішучість до змін стали 
причинами, що підштовхнули компанію 
до посилення позицій власного бренду, в 
якому були б присутні основні принципи 
та цінності компанії, що відображені в її ді-
яльності. Враховуючи багаторічний досвід 
у сфері будівництва та бачення майбут-
нього містобудування, компанія не тільки 
змінила зовнішній вигляд бренду, а й за-
свідчила вихід на новий рівень розвитку. 
"Blago developer" уособлює собою поєд-
нання класичних традицій та цінностей зі 
сміливими інноваційними технологіями.

Логотип бренду підкреслює сучасний 
стиль, з оглядом на авангардні світові трен-
ди та європейські амбіції бренду, а дескрип-
тор бренду особисто заявляє про напрямок 
компанії. Графічний знак логотипу уосо-
блює собою птаха — символ Галичини, по-
єднуючи майбутнє з сьогоденням.

Колористика бренду “Благо” являє со-
бою втілення статусного класичного сти-
лю, що несподівано доповнюється яскра-
вими та сміливими проявами сучасного та 
модернового контрасту, поєднання яких 
привертає увагу та заворожує. Це створює 
індивідуальність та чутливість бренду до 
тенденцій, вподобань та особистих потреб 
кожного клієнта.

Фірмовий патерн являє собою вулиці 
міста, що розгалужуються та створюють 
неповторні риси міста. За уявною просто-
тою окружностей лежить складний і бага-
тогранний всесвіт, сплетений з тисяч про-
цесів в єдину систему життєвих цінностей.

Завдяки комплексному підходу до бу-
дівництва та враховуючи шалений ритм су-
часного життя, компанія в своїй роботі вже 
давно вийшла за межі звичайного зведення 

поверхів і в кожному проекті втілює гармо-
нійно поєднану екосистему технологічних, 
інфраструктурних та емоційних проявів. 
Житлові комплекси мають не тільки краси-
вий дизайн, але й відповідають найвищим 
стандартам якості та комфорту. Аналітич-
ний центр «Благо» розповів про інновацій-
ні проекти будівельної компанії та їх роль 
на ринку нерухомості міста.

Івано-Франківськ – один з лідерів за 
масштабами будівництва якісного житла 
в Україні. Провідним забудовником у місті 
є компанія "Blago developer", яку сміливо 
називають трендсеттером у сфері неру-
хомості. Свою популярність та визнання 
отримала завдяки проектам, що стали ві-
домими на всеукраїнському просторі:

- Район Манхеттен став першим проек-
том, побудованим за принципом розумної 
організації простору всього макрокомп-
лексу, започаткував мультифункціональ-
не смарт-планування та втілив принцип 
«двір без авто».

- Комплекс елітних апартаментів 
Parus розташувався у самому серці Івано-
Франківська та буквально злився з довко-
лишнім пейзажем міського озера. Дизайне-
ри продумали кожну деталь, щоб створити 
неповторний малюнок комплексу, що на-

гадує корабель з піднятим вітрилом. Крім 
унікальної архітектури, Парус відомий сво-
їми найвищими характеристиками якості 
– віконні системи від Reynaers Aluminium 
(Бельгія), енергоефективна система від 
Wessex ModuMax (Великобританія) тощо. 
Перевагами є масштабний підземний пар-
кінг з охороною, незрівнянний вид на озе-
ро, ціле місто і Карпатські вершини, широкі 
тераси для басейну чи власного саду.

- Котеджне містечко Franko River Club 
– це проект для тих, хто розуміє та цінує 
стиль заміського життя. 

- Житлові комплекси «Comfort Park», 
«Паркова Алея» та Містечко «Соборне» 
визнані найкращими серед нерухомості 
комфорт-класу, ідеальним місцем для мо-
лодих сімей. 

- У 2019 році розпочате будівництво 
трьох сучасних комплексів бізнес-класу, 
що обіцяють здивувати навіть затятих 
скептиків.

Івано-Франківськ визнаний найком-
фортнішим містом для життя в Україні, 
увійшов у п‘ятірку кращих міст Європи, 
тому "Blago developer" щодня вдосконалю-
ється, щоб мешканці мали змогу почувати-
ся комфортно та жити у справді найкращо-
му місті ЄС.

Купити квартиру в Івано-Франківську 
на вигідних умовах можна у ЖК Паркова 
Алея, Comfort Park, містечко «Соборне», 
ЖР Manhattan, комплексі елітного жит-
ла Parus, котеджному містечку Franko 
River Club від будівельної компанії «Blago 
Developer».

Саме в ідеальному місті, створеному 
для цілеспрямованих та наполегливих 
людей, що цінують особистий простір та 
відчувають життя, "Blago developer" СТВО-
РЮЄ ТВІЙ СВІТ!

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАГО ПРОВЕЛА РЕБРЕНДИНГ. 
Як це вплине на ринок нерухомості Івано-Франківська?
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У декреті навчилася шити і 
заснувала власний бренд 
домашнього текстилю в стилі 

печворк. Тернополянка Оксана 
Відяшова зшиває клаптики 
тканини, перетворюючи їх на 
яскраві покривала, скатерки, 
подушки, лежанки для тварин. Її 
витвори приносять у дім затишок 
і позитивні емоції, а ще стають 
справжньою родзинкою інтер'єру. 

Що ж таке печворк? 
Це клаптикове шиття (від англ. 

patchwork - «ковдра, покривало із різно-
кольорових клаптів»),  вид декоративно-
ужиткового мистецтва, яке полягає у 
зшиванні цілісного виробу зі шматочків 
тканин за принципом мозаїки. Це руко-
ділля має давню історію. Воно виникло 
як спосіб використання обрізків тканин, 
які залишаються під час шиття, або ж як 
переробка старого одягу. У Єгипті збе-
рігся орнамент, створений зі шматочків 
шкіри газелі близько 980 року до н. е. 
В Англії в 16 столітті  шиття з клаптів 
з'явилося внаслідок дефіциту ситцю, що 
виник через заборону продажу в країні 
індійських тканин. У такий спосіб уряд 
мав намір зберегти вітчизняні ману-
фактури, на яких виготовляли вовняні 
та шовкові тканини. Ситець потрапляв 
до Англії контрабандними шляхами, і 
його ціна різко виросла. Обрізки, що за-
лишилися після крою одягу з ситцю, не 
викидали, а використовували для ство-
рення інших виробів. Їх зшивали, утво-
рюючи єдине полотно. Сьогодні печворк 
знову актуальний. І не лише як хобі. Су-
часна мода дедалі частіше звертається 
по натхнення до народних промислів, і 
вбрання й аксесуари у техніці печворк 
з'являються на показах іменитих дизай-
нерів. Особливо печворк актуальний у 
2019-му, пишуть модні видання. 

Декрет – шанс 
змінити життя

Оксана Відяшова за фахом бухгалтер. 
Зізнається, не була в захваті від своєї про-
фесії, адже для неї це занадто пасивна ро-
бота. 

- Я завжди мріяла започаткувати влас-
ну справу, але довго не могла вирішити, 
чим би хотіла займатися, - розповідає жін-
ка. - Декрет – це чудова можливість для 
жінок відкрити нові таланти і знайти своє 

покликання. Мандруючи тенетами інтер-
нету, я натрапила на сайт з одягом. Поба-
чила там жіночі штани у стилі печворк. 
Стало цікаво, що то за стиль. Коли ж на-
трапила на фото зі строкатими ковдрами, 
була вражена. Це неймовірна краса! Захо-
тілося і собі щось подібне. Так, як на той 
момент в мене не було швейної машинки, 
я попросила її у своєї подруги. Шити до 
того не вміла – подивилася в інтернеті 
відео-уроки. Купила спеціальний кили-
мок, шаблон, дисковий ніж, сантиметрову 
стрічку і нитки - мінімальний набір, необ-
хідний для клаптикового шиття. Старої, 
непотрібної тканини у мене було досить, 
як у всіх господинь, напевне. Розпочала. 
Спочатку я навіть не могла собі уявити 
наскільки це важко – зшивати клаптики 
тканини і збирати три шари в готовий 
виріб. Адже покривало складається із су-
цільної тканини з одного боку, всередині 
утеплювач (наприклад, сентипон) і панно 
з клаптиків з іншого боку. А воно в мене 
було розміром майже три на три метри. 
Цю першу свою серйозну роботу я все-
таки закінчила, але потім довго відпочи-
вала. Далі шила покривальця для дітей 
співробітників, родичів і знайомих. 

Як творити 
у стилі печворк?

Врешті Оксана вирішила розпочати 
власну справу і створювати домашній 
текстиль в стилі печворк. Купила швейну 
машинку, замовила розробку логотипу і 
візиток, створила сторінки в соціальних 
мережах, записалася на курси крою і шит-
тя. 

- Там моє хобі переросло в роботу, - 
розповідає жінка. – На курсах нас навчили 
знімати мірки, будувати лекала, моделю-
вати одяг і, звичайно, шити. До того ру-
коділлям займалася лише в дитинстві. Як 
усі дівчата, вишивала з бабусею. Я навіть 

не думала, що мені настільки буде цікаво. 
 Як же створити річ із клаптиків? Спер-

шу потрібно вирішити, що ви б хотіли по-
шити – знайти картинку в інтернеті або ж 
намалювати ескіз власноруч. 

- Далі розрахувати кількість елемен-
тів. Для довідки: на одне покривало може 
піти від 350-400 квадратів 15х15, - роз-
повідає Оксана. – Підбираємо тканину. 
Розкроюємо її на спеціальному килимку 
за допомогою дискового ножа і шабло-
нів - лінійок з розміткою. Далі складаємо 
клаптики в узор, збираємо ряди клап-
тиків у купки і чітко пронумеровуємо їх. 
Далі зшиваємо їх спершу в ряди, а потім ці 
ряди з’єднуємо між собою. Перед зшиван-
ням рядків-блоків шви кожного шматоч-
ка в рядку загладжуються в протилежні 
боки, щоб при зшиванні уникнути потов-
щення в місцях стиків. 

Ще один важливий етап - складання 
«сендвіча». Це три шари майбутнього ви-
робу: суцільне полотно (бавовняна тка-
нина, плюш чи вельвет), утеплювач (сен-
типон чи листовий холофайбер) і пано з 
клаптиків. З’єднуємо все по периметру 
шпильками чи булавками, гарно розправ-
ляючи виріб. Зметуємо майбутнє покри-
вало стібком «вперед» вручну. Зшиваємо 
на машинці покривало. Вирівнюємо краї 
майбутнього виробу і відрізаємо зайве. 
Виготовляємо бейку  - смужку з тканини 
для окантовки і обшиваємо нею краї. 

Не бійтеся 
експериментувати! 

Печворк - це насправді величезне поле 
для фантазії. У різних техніках печворк 
можна виготовляти дуже багато речей 
для дому – це і покривала, і оббивка ме-
блів, скатерки, серветки, подушки, для 
дітей -  конверти, гніздечка, бортики у лі-
жечко, лежанки для тварин, сумки, косме-
тички, декор одягу. 

 - Для Тернополя вироби в стилі печ-
ворк - новинка, - каже майстриня. – Їх за-
мовляють на подарунки. На великі покри-
вала ціни не з дешевих. Адже це клопітка 
робота, а ще потрібні якісні матеріали, 
щоб річ прослужила довго. Часто мене 
просять пошити лежанки для тварин. Із 
цікавих замовлень – вігвам, восьминіг, 
вальтрап (підкладка під сідло) для коня. 

Клаптикові шедеври тернополянки 
вже є у різних куточках України, а також 
за кордоном. Оксана постійно вчиться і 
вдосконалює своє вміння і радить жінкам 
не боятися експериментувати 

- До прикладу, якщо у вас в шафі є старі 
джинси, то ви можете пошити із них на-
кидки на крісла, - розповідає майстриня. 
- Ще можна зробити сумку-торбинку або 
порізати старі джинси на смужки, позши-
вати кінці, зробити три довгі смужки, за-
плести довгу косичку, потім скручувати і 
зшивати один шар до іншого. Це теж одна 
з технік печворк. Вийде круглий килимок 
– супер-міцний, супер-практичний. Мож-
на пошити килимок для домашнього улю-
бленця. Зшити з шматочків джинсу мішок 
відповідного розміру і «начинити» його 
холофайбером. Цей матеріал продається в 
швейних магазинах. Для створення речей 
у стилі печворк не потрібно якигось осо-
бливих навиків. Хіба вміти тримати голку 
і ножиці в руках. А далі все залежить від 
вашого бажання і фантазії. 

Сьогодні Оксана Відяшова мріє, щоб 
її бренд @patch_studio розвивався. Хоче 
мати свою майстерню, помічників, ма-
газин, де б могла продавати вироби, і 
створити власну лінію одягу. А ще Оксана 
щиро радить жінкам не боятися експери-
ментувати під час декретної відпустки і 
шукати справу до душі.  

- У мене багато знайомих, котрі, вихо-
вуючи маленьких дітей, змогли втілити в 
життя давні мрії - навчитися пекти торти, 
робити тільди, валяти іграшки з шерсті, 
і цим самим заробляти більше, ніж на 
роботі. Вагітним жінкам і молодим ма-
терям відкриваються особливі портали, 
з яких вони черпають ідеї та натхнення. 
Це неймовірний період, який дає багато 
можливостей. Тут головне прислухати-
ся до своїх бажань і не 
втрачати шанс змінити 
власне життя. 

Краса із клаптиків
Тернополянка створює неймовірні речі

 зі шматочків тканини
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Україна Світ
Кожні два тижні на планеті 

зникає одна мова 
У світі існує близько 6000 мов і 43 

відсотки з них перебувають під загро-
зою зникнення. Лише кілька сотень мов 
відіграють помітну роль у системах осві-
ти і в державній сфері, і менше ста мов 
використовуються у світі цифрових тех-
нологій. Про це йдеться на офіційній сто-
рінці ООН. У міжнародній організації на-
гадують: кожні два тижні в світі зни-
кає одна мова, забираючи із собою цілу 
культурну та інтелектуальну спадщи-
ну. «Зі зникненням все більшої кількос-
ті мов, зростає загроза для лінгвістично-
го розмаїття. 40 відсотків населення сві-
ту не має можливості отримувати освіту 
на зрозумілій для них мові», - наголошу-
ють в ООН. 
У Польщі повністю заборонять 

торгівлю в неділю
У Польщі з 2020 року повністю буде 

заборонено торгівлю у неділю. Про це 
повідомляє «Польське радіо». Біль-
шість країн Євросоюзу не обмежують 
торгівлю у неділю. Однак Польща поси-
лює заходи. До слова, Угорщина повер-
нулася до вільної торгівлі у неділю всьо-
го через рік після введення обмежень. 
Заборона торгівлі у Польщі не поширю-
ється, зокрема, на кондитерські, магази-
ни морозива, АЗС, квіткові магазини, кі-
оски з пресою, кафе. Також можуть бути 
відкриті ті магазини, в яких у неділю за 
прилавком стоятимуть їхні власники.
У Латвії почали продавати ліки 

в кредит
На латвійському роздрібному фар-

мацевтичному ринку з’явилася нова 
послуга - «ліки в розстрочку», передає 
«bb.lv». «Кредит на ліки» видають лю-
дям у віці від 55 до 75 років, у яких немає 
грошей, щоб придбати всі призначені лі-
карем рецептурні медикаменти відразу, 
але можуть собі дозволити розраховува-
тися за них поступово. Придбати рецеп-
турні ліки в розстрочку спершу можна 
буде в декількох аптеках у Ризі, Даугав-
пілсі, Цесисі, Єлгаві, Єкабпілсі, Юрмалі, 
Мадоні, Огре і Талсі. Поступово кількість 
аптек, що надають цю послугу, зроста-
тиме. Розраховуватися за ліки потрібно 
буде протягом 3-6 місяців з можливістю 
дострокової виплати. При цьому жодної 
додаткової плати не стягуватимуть.

27 бельгійців отримують 
«гітлерівські пенсії»

27 літніх бельгійців або їхніх спад-
коємців досі отримують додаткову 
пенсію з Берліна. Її призначив нацист-
ський лідер Адольф Гітлер, повідомляє 
«De Morgen». Він гарантував подібні ви-
плати громадянам інших країн за «ло-
яльність, вірність і слухняність». Пен-
сія виплачувалася бельгійським солда-
там, які були членами формувань «Ваф-
фен СС». Її розмір - від 425 до 1275 євро. 
Інформація про виплати відкрилася піс-
ля набуття чинності постанови ЄС, яка 
зобов’язує держави-члени обмінювати-
ся інформацією про пенсії, що виплачу-
ються через кордони. Виявилося, що піс-
ля 1949 року Федеративна Республіка 
Німеччина як правонаступник Третього 
рейху у міжнародному праві виконує всі 
зобов’язання, включно з пенсійними. 
Баварці вимагають від влади 

посадити квіти для бджіл
Жителі Баварії підписали петицію 

«Врятуйте бджіл!», де вимагають пе-
реглянути законодавство у сфері за-
хисту навколишнього середовища і 
біорізноманітності. Згідно з вимога-
ми, 20 відсотків сільськогосподарських 
угідь до 2020 року повинні відповідати 

стандартам органічного землеробства, 
а до 2030-го - 30 відсотків. Також нім-
ці вимагають жорсткішого контролю за 
потраплянням у водоймища пестици-
дів і хімічних добрив та висадження кві-
тів мінімум на 10 відсотках зелених зон 
відпочинку в Баварії, пише «Закон і біз-
нес». Бджіл та інших комах-запилювачів 
стає менше у світі. Люди ж потребують 
товарів і продуктів, які виробляються за 
участю бджіл. Торік супермаркет у Ган-
новері прибрав на один день з полиць 
усі товари, у виробництві яких беруть 
участь бджоли, - вони спорожніли на 60 
відсотків.

Донька речника Путіна  
працює в Європарламенті
Донька прес-секретаря президен-

та Росії Дмитра Пєскова працює ста-
жером у Європейському парламенті, 
повідомляє «Радіо Свобода». 21-річна 
Єлізавета Пєскова офіційно зареєстро-
вана стажером в офісі французького єв-
родепутата Емеріка Шопрада, який пу-
блічно підтримував анексію українсько-
го Криму Росією в 2014 році. Вона має 
безперешкодний доступ до низки доку-
ментів Євросоюзу. Емерік Шопрад у від-
повідь на запит підтвердив, що в його 
команді справді працює донька Пєско-
ва, і зазначив: це вже її друге стажуван-
ня в Європарламенті. Шопрад був одним 
із міжнародних спостерігачів на «рефе-
рендумі», який організувала Росія в Кри-
му в березні 2014 року. Тоді він визнав 
його «виправданим», що суперечило по-
зиції ЄС. 

В Італії продають монастир  
за 1 євро

У місті Модільяна на продаж ви-
ставили колишній монастир. Поку-
пець отримає три будівлі та 5,5 тисяч 
квадратних метрів садів, але все це під-
лягає відновленню, що й пояснює ре-
кордно низьку вартість нерухомості, 
пишуть іноЗМІ. Місцева влада відкри-
та для будь-яких пропозицій щодо мо-
настиря: він може перетворитися у при-
ватний будинок або ж у готель, головне, 
аби збереглася спадщина. Маєток рані-
ше використовували в якості шовкової 
прядильної фабрики. Монастир входить 
до списку об’єктів всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. 

У Лондоні можна обміняти 
пробіжку на пиво

Компанія «New Balance» вміє мо-
тивувати людей, аби ті більше займа-
лися спортом. Вона відкрила в Лондо-
ні паб «The Runaway», який підтримує 
марафонців під час їх тренувань. Тут 
можна хильнути пінту смачного бри-
танського пива і не платити за це гро-
ші. Принесуть алкоголь безкоштов-
но за кількість кілометрів, які людина 
набігала, передає «buro247». Для цьо-
го слід встановити додаток для трену-
вань «Strava» і прив’язати спеціальну 
«Runaway Card» до електронного гаман-
ця. На карту автоматично зараховують-
ся кілометри, які ви пробігли, а пізніше 
їх можна обміняти на пиво в пабі. Так, за 
20 кілометрів можна отримати три кух-
лі для себе і свого дру-
га, а за 10 - по два пінти 
пива кожному.

Українська корупція 
пробралась у 65 країн світу
Детективи Національного анти-

корупційного бюро знайшли проя-
ви української корупції у 65 країнах 
світу. Про це повідомляє прес-служба 
НАБУ. Найчастіше детективам доводить-
ся звертатися за допомогою до правоо-
хоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, 
Німеччини та Швейцарії. Вони направи-
ли близько 500 запитів про міжнародну 
правову допомогу в компетентні органи 
інших держав. Мета запитів - з’ясувати 
обставини вчинення корупційних злочи-
нів, у результаті яких завдано збитків ін-
тересам України. Більшість корупційних 
схем передбачає участь компаній, зареє-
строваних за кордоном. Вони виконують 
роль посередників, які залишають у себе 
левову частку доходів державних компа-
ній. Потім організатори схем легалізу-
ють ці кошти і витрачають на власні по-
треби, у тому числі для фінансування по-
літичних проектів.

Україна виплатила жителям 
окупованого Донбасу  
$3 мільярди пенсій

Жителі окупованих територій До-
нецької і Луганської областей отрима-
ли протягом чотирьох минулих років 
80 мільярдів гривень пенсійних ви-
плат із українського бюджету. У пере-
рахунку на інвалюту - це $3 мільярди, по-
відомив представник України в Тристо-
ронній контактній групі Євген Марчук, 
передає «Інтерфакс-Україна».

Курс гривні може впасти  
через «Укрзалізницю» 

Україна може очікувати падіння 
курсу гривні через дії державного мо-
нополіста «Укрзалізниця». Про це зая-
вив керівник асоціації власників вагонів 
Олександр Криворучко на своїй сторін-
ці у Фейсбук. «Укрзалізниця» вирішила 
підвищити тарифи на вантажні переве-
зення більш, аніж на 14 відсотків. Це вда-
рить по експортних галузях, які прино-
сять в країну валюту. Тобто, собівартість 
продукції через зростання транспортних 
витрат зросте. Автоматично підвищить-
ся відпускна ціна товарів. «А на світово-
му ринку зараз кожен долар вирішує: бу-
дуть купувати твій товар, чи ні», - наго-
лосив Криворучко. Українські експорт-
ні товари не зможуть бути конкурентни-
ми на світовому ринку через високу ціну. 
А це - недоотриманий валютний виторг, 
який допомагає утримувати курс гривні.

Facebook встановить нові 
правила розміщення 

політреклами 
Соцмережа Facebook у середині бе-

резня посилить політику розміщен-
ня користувачами реклами, яка сто-
сується майбутніх в Україні виборів 
президента 31 березня. Про це повідо-
мила продакт-менеджер соцмережі Сара 
Шіфф, передає «Інтерфакс-Україна». За 
її словами, нові правила передбачають 
більш жорстку ідентифікацію осіб, які 
розміщують таку рекламу. «Ми будемо 
вимагати від таких осіб надання дійсних 
документів про ідентифікацію особис-
тості й підтвердження, що вони є тими, 

ким представляються. Це одне з наших 
зобов’язань: забезпечити, що за політич-
ною рекламою в Facebook стоять справ-
жні обличчя», - підкреслила Шіфф.

Стаціонарні телефони 
відходять у минуле

Українці масово відмовляються 
від стаціонарних телефонів. Із почат-
ку року кількість абонентів скоротилася 
на 14 відсотків у містах, а в селах - на 20 
відсотків, повідомляє Держстат. Стаціо-
нарний телефон у містах мають 5,5 міль-
йонів сімей, у селах - 660 тисяч. «Укрте-
леком» підвищив тарифи на послуги з 1 
січня цього року. В містах абонплата за 
телефон зросла із 49,8 гривень до 54,28. 
У селах - із 45,6 гривень - до 54,28.

Крим перетворюється  
на пустелю

Жителі Криму скаржаться на по-
гану якість води та засолення грун-
ту. Люди тікають на материкову части-
ну України або в Росію. Воду в населе-
них пунктах дають погодинно, а в ко-
лодязях вона стає солоною. На колиш-
ніх рисових полях тепер намагаються 
виростити льон і соняшник. Фактично, 
північна частина півострова поступово 
перетворюється в напівпустелю, пише 
«Оглядач». Будинки у північному Кри-
му подешевшали у 3-4 рази, але попиту 
на них немає. Керівник громадської ор-
ганізації «Зелений лист» Владислав Ба-
линський розповів, що дефіцит води на 
степовій частині півострова буде збіль-
шуватися. Одна з найвагоміших причин 
- перекриття Кримського каналу. Деше-
ва дніпровська вода з України, завдяки 
якій у степовому Криму, крім історично-
го тваринництва, став можливий розви-
ток землеробства, перестала надходити 
на півострів.

Кравчук поскаржився  
на відсутність  

президентської пенсії
Перший президент України Леонід 

Кравчук обурився розміром своєї де-
путатської пенсії. «Немає у мене прези-
дентської пенсії! Я отримую депутатську 
пенсію у сумі 18 тисяч гривень, але це со-
ром і ганьба, що немає президентської. Я 
постійно порушую це питання перед усі-
ма президентами країни», - сказав він у 
інтерв’ю «НВ». Кравчук пояснив: річ не в 
грошах, а в справедливості. «Прикро, що 
є люди, які зробили для країни справжні 
дрібниці, а у них пенсії у 100 або 200 ти-
сяч. Я взяв на руки цю державу, і я поки 
що живий, а мені не можуть призначити 
утримання навіть у п’ять гривень. Скіль-
ки вартую - стільки дайте!» - заявив екс-
президент.

Вартість навчання у вишах 
значно подорожчає

В Україні зросте вартість навчання 
на контракті і в магістратурі. З наступ-
ного року Міносвіти введе індикатив-
ну шкалу собівартості навчання. Так, із 
2020-го індикативна вартість контракту 
не може бути меншою, ніж 60 відсотків 
середнього розміру витрат з підготовки 
одного бюджетника у попередньому ка-
лендарному році (без урахування сти-
пендій). Із 2021-го - планку піднімуть до 
70 відсотків; із 2022-го - до 80. А ось вар-
тість вечірньої форми навчання хочуть 
знизити на 25 відсотків, дистанційної та 
заочної - на 50. Водночас, навчання в ма-
гістратурі зросте на 30 відсотків, пише 
«УБР». Мінімальну вартість навчання 
встановлять для таких спеціальностей: 
право; культура і мистецтво; гуманітар-
ні науки; соціальні та поведінкові науки; 
журналістика; управління та адміністру-
вання; архітектура і будівництво; вете-
ринарна медицина; охорона здоров’я; 
сфера обслуговування; публічне управ-
ління та адміністрування; міжнародні 
відносини.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Я помітила її на 
залізничному 
вокзалі у Тернополі, 

коли чекала на свій 
потяг. Худенька жінка 
середніх років, одягнена 
в тоненький плащик, 
приглядалася до 
перехожих, раз-у-раз 
оглядалася. Її сумні 
очі зупинилися на 
моїй сумці. «Ви щось 
шукаєте?» - спитала я. 
Жінка швидко зникла, а 
коли потяг підійшов на 
перон, з’явилася знову. 
Стала біля мене. Поруч 
сіла і у вагоні. Поставила 
біля себе пакет, в якому 
- чорний хліб і кілька 
яблук. 

Кілька хвилин ми мовча-
ли, а потім жінка, яка назвалася 
Станіславою, почала оповідати 
свою історію. 

«Ви запитували, що шукаю? 
Уже кілька разів їду до Терно-
поля, щоб когось… обікрасти. 
Але – не виходить. Не вмію, не 
можу. Не дивіться на мене так 
здивовано – моє життя набра-
ло такого повороту, що, впевне-
на, в тюрмі мені буде краще», - 
невтішні сльози покотилися по 
її обличчю. 

Станіслава подала мені 
яблуко: «Не гидуйте мною, бі-
довою». І продовжила оповіда-
ти далі.

Виходила заміж за одного з 
кращих хлопців на селі. Мико-
ла вирізнявся витонченою вро-
дою, до того ж був майстром на 
всі руки. Працював у будівель-
ній бригаді, а у вільний час ще й 
підробляв – штукатурив, май-
стрував меблі, вкладав плитку. 
Старався, аби їх єдина донечка 
Оксаночка мала все. Двічі на 
тиждень сам возив дівчинку до 
райцентру в музичну школу, бо 
Оксанка мала хист до музики і 
чудове сопрано. Купив їй фор-
тепіано. Возили Оксану на різ-
ні конкурси, де вона отримува-
ла високі бали. 

Згодом вступила в музич-
не училище. Наука вимагала 
великих коштів. Оксана відмо-
вилася проживати у гуртожит-
ку, тож довелося оплачувати 
квартиру. Тепер Станіслава не 
мала жодної вільної хвилини. 
Працювала у колгоспній їдаль-
ні. Вдома – господарка, город. А 

ще почала вишивати бісером і 
продавати свої витвори. 

Станіслава і Микола пиша-
лися донькою – кращою сту-
денткою, активісткою – і нічо-
го для неї не шкодували. 

Тихе сімейне щастя обірвав 
телефонний дзвінок, що одно-
го ранку розбудив Стасю. Теле-
фонували з сусіднього села, де 
копав криницю її Микола. Пра-
цював до пізнього вечора, а на 
ранок відчув різкий біль у гру-
дях. Доки приїхала «швидка», 
Микола вже не дихав. Осиро-
тіла без нього хата, поникла, 
постаріла Станіслава. Чоловік 
ввижався їй скрізь: і у майстер-
ні, де він засиджувався допізна, 
і на дашку криниці, яку гарно 
обгородив та прикріпив журав-
ля, і у саду, який разом садили…

Станіслава брала в руки 
його світлину і розмовляла з 
ним, клялася вивести Оксанку 
в люди. 

«Не плач, мамочко, щоб там, 
на небесах, татові не було тяж-
ко», - заспокоювала її донька. 
Може, й права Оксана – Миколу 
уже не повернути, а їй варто бе-
регти здоров’я, бо ще потрібна 
своїй дитині. 

Одного вечора зайшов до 
неї сусід Дмитро. Теж удівець. 
Колись, ще хлопцем, він упа-

дав за Стасею, але доля розки-
дала їх по різних життєвих ко-
раблях. 

«Давай жити разом, Стасю. 
Ти – вдова, я – вдівець. Небо нас 
не осудить. Якщо треба, я за-
чекаю. Знаєш, я й досі люблю 
тебе. Усе життя любив, але ти 
обрала Миколу. Ми ще можемо 
бути щасливими», - мовив не-
сміливо.

Станіслава знітилася: «У 
мене донька на виданні. Що 
люди скажуть? Прости мені, 
Дмитре».

…Коли Оксана заявила, що 
вагітна, у Станіслави запамо-
рочилося в голові: її Оксанка? 
Як це? Вона ж навчала її чеснот 
і скромності, вірила їй. Не раз 
розповідала, як після першого 
поцілунку з Миколою не хоті-
ла вмиватися, щоб не змити до-
тик його губ.

«Не хвилюйся, мамо. Ві-
ктор – хороший. Він не зали-
шить мене з дитиною», - заспо-
коювала Оксана. Говорила так 
впевнено, що Станіслава в дум-
ках уже дякувала майбутньо-
му зятеві, пишалася ним. Якби 
ж то знала вона тоді, що ліпше 
б зосталася Оксана матір’ю-
одиначкою, аніж мав той Ві-
ктор стати її чоловіком і осели-
тися у їхньому домі! 

З перших днів дав зрозумі-
ти, що хазяїн – він, і його слово 
– закон. Наказав розібрати май-
стерню Миколи. На тому міс-
ці він планував поставити га-
раж. Станіслава плакала: май-
стерня – пам'ять про чоловіка. 
Там нові станки, різний матері-
ал є, тож Віктор може перейня-
ти його  ремесло. 

Зять єхидно зареготав: «О, 
ні! Старе дрантя ремонтувати 
не буде! Усе нове завезе. І не-
вдовзі повикидав з хати меблі, 
які Микола виготовив своїми 
руками. Станіслава голосила 
за меблями, як за покійником. 
Микола всю душу вкладав у 
них. Разом візерунки вибирали. 

Але зять не зважав на сльо-
зи тещі, став викидати лахи 
з її шафи. Станіслава стала на 
порозі: «Не дам шафи! Вона – 
моя!». Тоді Віктор з усієї сили 
штовхнув її. Сильно зойкнув-
ши, Станіслава покотилася по 
сходинах. 

Цілий місяць пролежала в 
ліжку. Оксана не захотіла теле-
фонувати на «швидку», щоб не 
покликали поліцію. Сама ліку-
вала матір знеболюючими. Ще 
й звинуватила Станіславу, що 
не дає їм по-сучасному жити. 
Невимовний жаль тиснув Ста-
ніславі у грудях. Вона  не впіз-
навала доньки. Оксана ж була 
співчутливою, уважною до неї. 
Вона жила, тяжко трудилася за-
ради доньки. А Микола? Оксана 
була для нього цілим світом, 
його квіточкою, сонечком. Як 
йому там, на небесах, бачити 
сльози Станіслави і зовсім іншу 
– жорстоку, пихату, егоїстичну 
їхню дитину?

Недавно пішла Станісла-
ва до сусідки. Вона скучила за 
спілкуванням, бо донька із зя-
тем відділилися від неї. Не го-
ворять, уникають її, за будь-
що вчиняють скандал. А коли 
Оксана підняла на неї руку, піш-
ла до сільського голови. Проси-
ла, щоб допоміг їй влаштувати-
ся у притулок. На це голова мо-
вив, що треба було подавати за-
яву в поліцію, доповісти у шко-
лу, де Оксана працює вчитель-
кою співів. Та й дім у них добро-
тний…

На порозі чекала її Оксана: 
«До голови ходила жалітися? 
Краще б ти здохла, аніж соро-
мити нас!». З того часу вона бо-
їться доньки, як і Віктора. Тому 
й стала переслідувати її дум-
ка: краще потрапити в тюрму, 
аніж додому повертатися. Тому 
й їздить до Тернополя, де ніх-
то її не знає, щоб пограбувати 
когось. «Знаю, це – гріх, але ін-
шого виходу не бачу», - мовила 
сумно.

Скоро моя зупинка. Станіс-
лаві ж їхати ще далеко – у Бор-
щівський район. Вона подяку-
вала, що вислухала її. Я попро-
сила її заспокоїтися: після гро-
му завжди вигляне сонце.

«В тюрму вам не можна»,- 
пожартувала я.- Краще йдіть до 
Дмитра».

Синіми, як блавати у житі, 
очима Станіслава усміхнулася: 
«А таки – піду. Ви мене переко-
нали, що і на шостому десятку 
ще можна бути щасливою…».

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця

ЛЕСИН "БІЛИЙ БУДИНОЧОК" 
У КОЛОДЯЖНОМУ
Цей білий будиночок - 

білий, як сніг.
Я вперше ступаю 

на тихий поріг.
Врочисто і світло. 

Самотня печаль.
І ноти, й книжки, 

і старенький рояль.
Ще мить - й розгориться 

весела жаринка:
- Тут Леся Косач? 

Чи уже Українка?
Здається, ще мить - 

і спитає нас Леся:
- А хто ви такі? 

І звідкіль узялися?
І хто ми для вас? 

Що слова наші варті?
Коли Україна зникає на карті?
Коли її діти - гілля калинове -
Цураються звичаїв 

рідних і мови?
Коли її пісня вмирає у світі? - 
Що варті слова наші теплі 

і світлі?..
Тому й мовчимо. 

Лесин дух тут витає
І кожного серця по черзі питає:
- А хто із вас міг би 

в найтяжчу хвилинку
Назватися гордо ім'ям 

"Українка"?..

Ганна КОСТІВ-ГУСКА. 

У ЦЬОМУ СВІТІ СУЄТИ
Не завжди дивимось під ноги.
Бажаємо ефектно йти,
Широкі бачимо дороги,
Здається ближчим виднокіл,
Штовхає вітер легко в спину,
У мріях сонцем б засвітив,
Як стрінеш саме ту людину.
І вже окрилений біжиш,
Душею досягаєш неба…
І враз спіткнувся, - 

шок, тремтиш,
Шукаєш вихід: жити ж треба!
У смуті – очі до небес,
Волаєм в Бога допомоги,
Ждемо чудес, несемо хрест,
І часто дивимось під ноги…

ШУКАЮ ІСТИНИ
А слово не завжди 

теплий пластилін,
Щоби ліпити вірш казковий,
Чи долітати до вершин,
Де в мріях завжди 

все вдається,
Немає болю й суєти…
А я – приземлена вовчиця,
Словами вкушу, щоби йти
І від облуди відречися,
Бо ми сьогодні тут творці,
Від нас залежить щастя криця
І птах у небі, чи в руці!

Марія ГУМЕНЮК.

Невигадана історія

На життєвих  
перехрестях

Кажуть люди, що існує 
жіноча дружба. Вірю, 
що вона є. З різних 

балачок чула, як подруги  
допомагають одна одній, 
співчувають, радять. На 
хорошу коліжанку можна 
покластися, як на рідну 
сестру - і в горі, і в радості. 
Але в моїй історії, яку 
почула від незнайомої 
жінки, про інше…

«Ой, не даремно співається в 
пісні: «Ти відкрий подрузі двері, 
але серце їй своє не відкривай».  
Правдива суть у цих словах», - по-
чала розмову жінка.

Ольга з Ілонкою були ровесни-
цями, жили на одній вулиці, разом 
ходили до школи. Оля була ни-
зенька, чорнявої вроди, з бісика-
ми в очах.

«Симпатична моя доня», - не 
раз вихвалялася її мати Софія пе-
ред жінками-односельцями. 

Але її доня у навчанні пас-
ла задніх. А що вже не любила 
уроків, то страх. «Навіщо мені та  
наука? – скаржилася Ілонці. - От 
вийду заміж за багатого, то хай 
утримує мене». Така була в Олі 
ціль на майбутнє…

 Ілона ж, на противагу подрузі, 
вчилася дуже гарно. Багато чита-
ла, любила малювати, відвідувала 
музичну школу.

«І кому здалась та її музика? 
Даремно дитину мучать», - пліт-
кувала про Марію Софія.

Проте Марія хотіла, аби її Ілон-
ка чимось цікавилася, а не лише 
перед люстерком сиділа. Бо Оля 
дуже любила чепуритися. Вже у 
старших класах мала модний одяг, 
коси підкручувала феном, очі, 
губи малювала. «Я хочу бути мод-
ною, - казала. – А ти, Ілоно, чому не 
вдягаєш джинси, а в спідницях хо-
диш? Несучасна ти зовсім…»

Ілона не противилась наїв-
ним словам подруги, але моди не 
дотримувалася. Була доброю, щи-
рою дівчиною.

Можливо, за відкриту душу і 
скромність сподобав Ілону місь-
кий хлопець, що вчився у виші на 
юриста. І все було б добре, якби не 
подруга Оля, що вчилася разом з 

Ілоною в училищі. Сергій подобав-
ся обом дівчатам. А Оля страшен-
но ревнувала його до Ілони. 

«І що він у ній знайшов? – ди-
вувалась. – Ні краси, старомодна,  
- в  Ольжиній душі кипіла злість і 
ненависть. - Ні, він таки буде моїм, 
обов’язково буде!» Вона вичитала 
в магічних книгах про приворот-
не зілля і почала частувати Сергія 
вином. Після чого хлопець більшу 
увагу приділяв Ользі. Жартував 
із нею, обіймав, навіть цілував у 
присутності Ілони. Дівчина нічого 
не підозрювала і уявити не могла, 
чим займається Ольга, її найліп-
ша подружка, і що станеться най-
ближчим часом. Вони разом вече-
ряли, ходили в кіно, та після Оль-
жиних частувань Сергій більше 
схилявся до неї, вона йому почи-
нала подобатись, він фліртував з 
нею, а Ілона залишалася осторонь.

Коли Ілона зрозуміла, що ва-
гітна, соромилася сказати про це 
хлопцеві. Вона відкрилася Ользі. 
Але підтримки і співчуття від неї 
не відчула. Навпаки, та, з усміш-
кою на устах, кинула: «Ой, подру-
женько, він тебе і так кине, бо ти 
йому зовсім не пара. Навіщо тобі 
це дитя? Роби аборт, поки не піз-
но».

Почувши такі слова, Ілона 
жахнулася: «Невже, це порада від 
коліжанки?» Та поспішати за цією 
порадою не наважувалася. А тим 
часом Ольга з Сергієм поїхали в 
Карпати на відпочинок. Сергій ні-
чого не знав про стан Ілони, Ольга 
не сказала про це жодного слова.

Про свій сором Ілона призна-
лася рідній матері і зайшлася пла-
чем: «Вона відбила його в мене, 
мамо! Що я тепер маю робити?»

«Нічого, доню, якось пережи-
вемо все це. А ще такою близькою 
подружкою рахувалась. Так-так, 
не всі подруженьки однакові. Бог 
їй суддя», - заспокоювала мати 
Ілонку.

А Ольга, повернувшись із Сер-

гієм з відпочинку, гонорово заяви-
ла, що виходить за нього заміж.

«Софіє, цей Сергій - моєї Ілони 
хлопець, дитина в них буде. А Оль-
га твоя переманила його собі, ще й 
вихваляється. Ні совісті, ні честі у 
неї нема», - ходила до сусідки про-
сити за доньку Марія. Проте, Со-
фія і слухати її не схотіла.

«Моя Олюня, як королева, як 
таку не полюбити», - тішилася Со-
фія. І не боялася Бога, не звертала 
уваги на те, що в Ілони від горя і 
смутку боліло серце. 

Весілля в Олі з Сергієм таки 
відбулося, але життя склалося зо-
всім не веселково. Видно, Ілонині 
сльози на каміння не падали. Хоч 
як Ольга намагалася приборкати 
Сергія і приклеїти коло себе, тепер 
їй це чомусь не вдавалось. А тому, 
що Сергій прозрів, коли дізнався, 
що Ілонка народила сина, його 
сина. Він не міг отямитися від сво-
го необдуманого вчинку, що так 
поступив зрадливо з Ілоною, яку 
любив, і зі своєю дитиною.

Проте Ілона їм обом не про-
стила. Її покликав заміж старший 
вдівець і вона забралася в чуже 
село. А Ольга з Сергієм жили у міс-
ті в шикарній квартирі. Але щастя 
Ольга не зазнала такого, як їй хо-
тілося. Сергій постійно її звину-
вачував у тому, що відняла долю 
у подруги і розбила їхнє щастя. І, 

мабуть, за той гріх Ольга ще й не 
могла мати дітей. У молодої врод-
ливої жінки було багатство, гар-
ний чоловік, але вона не тішилась 
його любов’ю. Сергій був нерво-
вий, різкий, почав часто випива-
ти і скандалити без причини, час-
то називав Ольгу розлучницею. 
Це було вимучене життя для обох.

А от Ілона була коханою дру-
жиною. Іван всиновив її Андрій-
ка, а з часом в них народилась до-
нечка Зоя. Ілону чоловік любив, 
поважав і допомагав в усьому. Це 
була щаслива сім’я, побудована на 
взаєморозумінні, доброті, щирості 
і вірності у стосунках.

«Ось, які бувають подруги. Не 
всі чесні і доброзичливі, – закін-
чила свою розповідь незнайом-
ка. – А Ольга тепер боїться зустрі-
тись з Ілоною, бо сором пече душу. 
Як подивиться вона колишній по-
друзі в очі? Кається тепер, що так 
підло поступила в молодості. Тоді, 
коли мала підтримати подружку у 
важку хвилину доброю порадою, 
вона, навпаки, посміялася з неї і 
забрала коханого хлопця, бать-
ка їхньої дитини. Знає, який гріх 
зробила, але вороття назад немає. 
Врешті, Бог розсудить кожного…»

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка  

Заліщицького району.
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На фото Івана ПШОНЯКА: завідуюча віділенням денного перебування Збаразького ТЦСО 
Мар’яна Благій та спеціаліст районної організації Товариства Червоного Хреста Ірина Горошко.

Ось і вечір надворі. Я 
сиджу в самоті. Наді 
мною темно-синє 

небо,  зірки і ясен-місяць 
усміхається згори. 

Затихло все. Не чути го-
робчиків, не воркують голуби. 
Хмарки згорнулись у сон. І ві-
тер затих…

Лиш я не сплю і не дрімаю – 
все думки у коло єднаю: великі 
й малі.  А кола ті нанизую із зга-
док, як було колись. Сьогодні ті 
спомини, як гіркота полинова, 

як смуток і радість, як втіха і 
сльози – куди не подивись…

Людині все дано: зорю сві-
танкову і сонячну теплінь, і 
дощик сльотавий, і  райдугу в 
небі – все є тепер і було колись. 
Чого ж нарікаєм на долю? Чому 
хочем щастя захмарного, а не 
тішимось білим днем? Треба 
просто нам жити, Бога хвалити 

і здоров’я у нього просити. Тоді 
ще нам довго сонечко буде сві-
тити, і радість прийде у дім.

Адже життєва дорога – до-
рога від Бога для всього живо-
го, що є на світі цім…

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.

Етюд          І радість тоді 
прийде у дім

«Ми ще можемо бути
щасливими…»  

            ...Синіми, 
            як блавати 
у житі, очима 
Станіслава 
усміхнулася: 
«А таки – піду. 
Ви мене 
переконали, що 
і на шостому 
десятку ще 
можна бути 
щасливою…»Не всі подруженьки 

однакові…
Веселим рядком
БУДИЛЬНИК   
В село приїхав якось вранці
На тиждень-два Івась до бабці.
Із ним відразу казус виник.
Питає: - Де у вас будильник?
Бабуся каже: - Не потрібен.
Усіх нас будить зранку півень.
Як діє той - неясно Йванку:
- Постав його на дев’ять ранку.

*     *     *
Десь читала в пресі Оля:
Знати кожна з нас повинна.
Щоб любила жінку доля, -
Пані має бути стильна!
В тих же барвах все вдягати,
Жінка ти чи франт-мужчина.
Схожий колір мають мати
Одяг твій, взуття й машина.
Нині стала стильна й мила.
Є тепер обновка в Олі.
Жовті чоботи купила
Саме під маршрутки колір.

ДЕСЯТЬ ЗАЙВИХ     
Знайомий дзвонить: 

- Вируч, друже.
Чи зайвих тисяч десять є?
Машину іншу хочу дуже,
За час якийсь віддам твоє.
Він любить зичить. 

Сам лукавить.
Сміється потім, каже: лох.
- Та маю, певно, десять зайвих.
Але не тисяч, а кіло.

Віктор НАСИПАНИЙ.
м. Тернопіль.

…А лікарем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє співчувати…
Щоби нести у світ добро 

й любов до всіх,
Життя й здоров’я іншим рятувати 
Потрібно душу ангела, 

талант і віру мати. 

Про кохання – 
устами відомих            

Любов виникає з любові; коли 
хочу, щоб мене любили, я сам 
перший люблю (Г. Сковорода).

Троянда – як кохання, може 
завдати болю, якщо не вмієш її 
узяти (Л.Костенко).

Любов не залежить від на-
шої волі, приходить без нашої 
заслуги, щезає без нашої вини  
(І. Франко).

Для кохання не існує вчора, 
кохання не думає про завтра. 
Воно жадібно тягнеться до ни-
нішнього дня, але цей день по-
трібен йому весь, необмежений, 
незатьмарений (Генріх Гейне).

Той, хто тобі дійсно потрібен, 
не повинен відповідати твоїм ви-
могам. Він з'явиться і зруйнує все, 
і буде самим собою, таким, який 
є. І ти будеш любити його таким 
(Еріх Марія Ремарк).
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Золото Олімпіади 
Абраменка

2018 рік розпочинався із 
зимової Олімпіади в півден-
нокорейському Пхьончхані. 
Наша країна на цьому турні-
рі цілком могла залишити-
ся без нагород. Аж поки 18 
лютого стрибок Олександра 
Абраменка не приніс йому і 
всій Україні золоту нагороду 
з фристайлу. Ця медаль так 
і стала єдиною для україн-
ців на ХХІІІ зимових Олімпій-
ських іграх. А Абраменко став 
першим олімпійським чемпі-
оном з фристайлу у складі 
збірної України. 
Українські  
паралімпійці

Згадавши про олімпійців, 
не можна обійти і Паралім-
пійську збірну України. Адже 
вона особливо заслуговує на 
теплі слова та підтримку. 22 
медалі, з них сім найвищо-
го ґатунку – такий доробок 
українців на Зимовій Пара-
лімпіаді-2018, яка тривала з 
9 по 18 березня. 

Українську збірну у 
Пхьончхані представили 30 
спортсменів: 23 з них бра-
ли участь у змаганнях, ще 10 
– їхні гайди, люди, які допо-
магали спортсменам старту-
вати і пересуватися трасою. 
Найбільше нагород здобу-
ла Оксана Шишкова – шість 
(дві золоті, три срібні та одна 
бронзова медаль).

Нові вершини  
Ломаченка

У 2018 році Василь Лома-
ченко, який був чемпіоном 
світу за версією WBO в дру-
гій напівлегкій вазі, вирішив 
брати нові вершини, і під-
нявся у легку вагу. Там він 12 
травня зустрівся з венесуель-
цем Хорхе Лінаресом. Та ви-
грав у нього титул чемпіона 
світу за версією WBA та The 
Ring в легкій вазі. При цьому 
зробив це з травмованим під 
час бою плечем, яке згодом 
довго заліковував.

А після цього 8 грудня Ва-
силь захистив титул та ви-
грав звання чемпіона WBO 
в легкій вазі у пуерторикан-
ця Хосе Педраси, об’єднавши 
два чемпіонські пояси.
Похід Усика на Москву

До Олександра Усика 
можна ставитися як завгод-
но. Та відкидати той факт, що 
він став абсолютним чемпі-
оном світу у першій важкій 
вазі – намарно. Це є факт. Він 
володар чемпіонських поясів 
за версіями WBA, WBC, WBO, 
IBF. І зробив це у Москві 21 
липня 2018 року, перемігши 
росіянина Мурата Гассієва. 
Влучна чемпіонка 
Костевич

Триразова медалістка 
Олімпійських ігор (золото 
Афін-2004, а також срібло і 
бронза Лондона-2012) Олена 
Костевич у 2018 році додала 

до цих титулів і звання чем-
піонки світу зі спортивної 
стрільби з пістолета на дис-
танції 25 метрів. 8 вересня 
у фіналі Олена показала од-
накову суму з росіянкою Ві-
таліною Бацарашкіною – по 
37 очок. У додаткових серіях 
українка вирвала перемогу. 

Окрім особистого золота, 
Олена Костевич і Олег Омель-
чук стали бронзовими призе-
рами в олімпійській дисци-
пліні – стрільбі з пневматич-
ного пістолета з дистанції 10 
метрів у міксті.
Унікальна Білодід

20 вересня 2018 року на-
довго ввійде в історію світо-
вого дзюдо. Адже саме в цей 
день 17-річна українка Да-
рія Білодід виборола “золо-
то” чемпіонату світу з дзю-
до на татамі в азербайджан-
ському Баку у ваговій кате-
горії до 48 кілограмів. Напри-
кінці другої хвилини фіна-
лу українка таки спромогла-
ся провести кидок на оцінку 
іппон – це дострокова пере-
мога. Відтак, 17-річна укра-
їнська дзюдоїстка стала най-
молодшою чемпіонкою світу 
в історії дзюдо. Та встанови-
ла унікальне досягнення.

Вже по закінченні чем-
піонату світу Білодід очоли-
ла світовий рейтинг дзюдо-
їстів у своїй ваговій категорії.

Юнацькі  
олімпійські ігри

Те, що в України є хоро-
ше підростаюче покоління 
у спорті, свідчать результа-
ти Юнацьких олімпійських 
ігор, що відбулися в арген-
тинському Буенос-Айресі. 
Там Україну представляли 
55 атлетів у 22 видах спорту. 
Вони здобули 23 медалі (7-8-
8) у 13 видах спорту. Так, Ка-
терина Чорній здобула одра-
зу дві золоті нагороди – в осо-
бистих змаганнях в жіночій 
шпазі та командній першо-
сті. А Софія Лискун виборола 
срібну нагороду у стрибках у 
воду з 10-метрової вишки та 
бронзу – у змішаних команд-
них змаганнях.

Ці спортсмени згодом мо-
жуть представляти Україну 
на олімпійських аренах То-
кіо-2020, Парижу-2024 та ін-
ших важливих змаганнях.
Неочікувана  
перемога  
Ястремської  
у Гонконзі

Не лише на змаганнях 
у Беунос-Айресі юні україн-
ці показали чудові результа-
ти. В іншому кінці світу – Гон-
конзі, 9-15 жовтня тривав 
турнір серії WTA. А виграла 
його 18-літня українка Даяна 
Ястремська. При цьому зро-
била це дуже несподівано. 
Мабуть і для неї самої. Адже 
на той час юна тенісистка пе-

ребувала у другій сотні рей-
тингу, а у фіналі обіграла гос-
подарку змагань – 24-ту ра-
кетку світу Ван Цян. Це вже 
після перемоги було і потра-
пляння у топ-100, і чималі 
призові (понад 163 тисячі до-
ларів). А також потрапляння 
у список наймолодший пере-
можниць турнірів WTA.
Марія Музичук.  
Шахова олімпіада  
та чемпіонат світу

Щодо Марії Музичук, то 
як і у випадку з Василем Ло-
маченком, важко було обра-
ти одну лише подію. Адже 
українка доволі вдало висту-
пила на Шаховій Олімпіаді у 
грузинському Батумі у жов-
тні – як і вся жіноча збірна, де 
вони стали срібними призер-
ками першості. Сама ж Ма-
рія виборола золоту нагоро-
ду в особистому заліку Всес-
вітньої шахової Олімпіади. 
Разом з нею це зробив і Ан-
тон Коробов. А вже згодом на 
Чемпіонаті світу у Росії у лис-
топаді Марія Музичук вибо-
рола бронзову медаль. 
Зоряний час  
Черкасової

Загалом жовтень вия-
вився доволі плідним для 
українців. Свою лепту вне-
сла і борчиня Алла Черкасо-
ва. Вона 24 жовтня виборо-
ла для України золоту наго-

роду на Чемпіонаті світу з 
вільної боротьби в Будапе-
шті. Львів’янка стала чемпі-
онкою світу у категорії до 68 
кілограмів.
Світоліна  
і підсумковий  
турнір WTA

Тенісистка Еліна Світо-
ліна у 2018 році зробила те, 

чого від неї не очікували – 28 
жовтня вона перемогла на 
підсумковому турнірі WTA у 
Сінгапурі. При цьому на тур-
нірі вона виграла усі п’ять 
матчів. Ця перемога дозволи-
ла їй піднятися на четверту 
сходинку світового рейтингу.
Гвоздик – черговий  
український  
боксер-чемпіон

У грудні ще на одно-
го чемпіона світу з боксу се-
ред українців стало більше. 
Олександр Гвоздик в ніч з 1 
на 2 грудня у Квебеку пере-
міг Адоніса Стівенсона. І став 
чемпіоном світу в напівваж-
кій вазі за версією WBC. Бій 
проти Стівенсона був не з 
простих. Канадець виступав 
у рідних стінах за чималої 
підтримки трибун. Та всто-
яти після ударів українця не 
зумів – в 11-у раунді Стівен-
сон був відправлений у нока-
ут. При цьому після бою його 
госпіталізували, і деякий час 
він перебував у комі.

Натомість, «Айнтрахт» роз гро мив «Шах-
тар» в матчі відповіді 1/16 фіналу Ліги Євро-
пи з рахунком 4:1 (перший матч 2:2). Резуль-
тат поєдинку у Харкові не залишав вибору 
Паулу Фонсеці. Португалець змушений був 
ризикувати, адже “гірникам” у Франкфур-
ті обов’язково треба було забивати, причо-
му бажано не один м’яч. Завдання не надто 
просте, особливо на виїзді – вболівальники 
«Айнтрахта» вщент заповнили трибуни ста-
діону. Відтак, відігравши один з двох пропу-
щених у першому таймі голів, «Шахтар» ки-
нувся в атаку, чим і скористалися німці, за-
бивши ще двічі.

Завдяки перемозі над «Олімпіакосом» 
«Динамо» вперше за 15 років набрало біль-

ше очок в рейтингу УЄФА, ніж «Шахтар». В 
активі киян вже 13 рейтингових пунктів і 
вони продовжують боротьбу, тоді як у донеч-
чан – 10 і вони залишилися поза єврокубко-
вою весною.

Дисциплінарний комітет УЄФА не зали-
шив без уваги поведінку вболівальників на 
матчах «Шахтар» – «Айнтрахт» та «Дина-
мо» – «Олімпіакос». Він відкрив проваджен-
ня проти українських клубів за фактом неза-
довільної поведінки вболівальників. 

Прихильники «Шахтаря» під час поєдин-
ку проти «Айнтрахта», який відбувся 14 лю-

того у Харкові, використовували піротехніку 
та вивісили банер расистського змісту.

Фанати «Динамо» у матчі з «Олімпіако-
сом» також використовували піротехніку 
та кидали на поле сторонні предмети. Крім 
того, вони блокували проходи на сходах. Та-
кож був зафіксований випадок вибігання 
сторонніх осіб на поле. Обидві справи будуть 
розглянуті 28 березня, інформує офіційний 
сайт УЄФА.

Також відбулося жеребкування 1/8 фіна-
лу ЛЄ:

Челсі – Динамо Київ.
Зеніт – Вільяреал.
Арсенал Лондон – Ренн.
Севілья – Славія Прага.
Валенсія – Краснодар.
Наполі – Зальцбург.
Динамо Загреб – Бенфіка.
Айнтрахт – Інтер Мілан.
Матчі відбудуться 7 і 14 березня. Поча-

ток традиційно о 19:55 та 22:00. Команди, які 
випали при жеребкуванні першими, спочат-
ку зіграють домашній матч, а потім поїдуть 
в гості.

Через те, що УЄФА продовжив розводи-
ти українські та російські клуби по різних па-

рах, кияни автоматично потрапили в першу 
пару при жеребкуванні та точно не могли зі-
грати з «Краснодаром» і «Зенітом». В іншому 
жереб був сліпий – без сіяних команд, відтак 
клуби з однієї країни мали змогу зіграти між 
собою.

І наостанок – приємна новина: Суперку-
бок УЄФА-2021 може відбутись на стадіоні 
«Металіст» у Харкові, місто офіційно стало 
претендентом на проведення матчу.

На проведення поєдинку також пре-
тендують: стадіон «Динамо» у Мінську (Бі-
лорусь), стадіон «Віндзор Парк» у Белфасті 
(Північна Ірландія), стадіон «Олімпійський» 
у Гельсінках (Фінляндія).

Крім того, фінал Ліги Чемпіонів може від-
бутись у Санкт-Петербурзі (Росія) на одно-
йменному стадіоні, або на «Арені Мюнхен» 
у Мюнхені (Німеччина). Фінал Ліги Європи 
пройде або на «Динамо-Арені» у Тбілісі (Гру-
зія), або на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» у 
Севільї (Іспанія).

29 травня УЄФА назве асоціації, які при-
йматимуть фінал Ліги Європи та Суперкубок 
УЄФА, у вересні поточного року буде оголо-
шено місце проведення фіналу Ліги чемпіо-
нів.

Ліга Європи: великий футбол не залишає Україну
«Динамо» мінімально – 1:0 - 

перемогло «Олімпіакос» у 
вирішальній битві за пра-

во зіграти в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. 
Відтак за сумою двох матчів – 3:2 – 
саме кияни продовжать боротьбу за 
почесний трофей. У столичного клу-
бу була потужна підтримка на НСК 
«Олімпійський». Поєдинок відвідало 
48 тисяч 902 вболівальники.

Гордяться українці, пишається Україна
У 2018 році чимало українських спортсменів виборювали чемпіонські нагороди собі та славу Україні – 

від Олімпійських ігор і до тенісу та боксу. Про найбільш значимі згадав сайт 24 Каналу.
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КАЛОРІЙНІСТЬ І СКЛАД 
Калорійність квашеної капусти 

не сильно відрізняється від свіжої, 
на 100 грамів припадає всього 23 
калорії. Вміст білків залишається 
незмінним - 1,7 г, вуглеводів - 2,9 г, 
жирів - 0,2 грама.

Кількість харчових волокон за-
лишається в межах двох грамів, 
органічних кислот - трохи більше 
одного грама.

Кількість корисних речовин 
вражає. Вітаміни у квашеній капус-
ті:

- вітамін C - 30,2 мг, вітамін PP - 
0,52 мг, вітамін B1 - 0,04 мг,  вітамін 
B2 - 0,022 мр, вітамін E - 0,18 мг.

Макро- і мікроелементи: натрій 
- 929 мг,  калій -  301,02 мг,  кальцій - 
47,918 мг, фосфор - 31,43 мг, магній 
- 16,02 мг, залізо - 0,62 м.

ЧИМ КОРИСНА 
Основна корисна дія квашеної 

капусти спрямована на поліпшен-
ня функцій шлунку та кишечнику. 
Вона попереджає розвиток ви-
разкової хвороби, як би дивно це 
не здавалося. Ось так розвіюється 
міф про те, що квашена капуста 
шкідлива для шлунку, навпаки, її 
дуже корисно їсти для профілак-
тики. Звичайно, не варто вживати 
на голодний шлунок, бо наслідок у 
вигляді печії вас явно не потішить. 
Найкраще їсти квашену капусту з 
якимось нейтральним продуктом 
- картопляним пюре, хлібом, ка-
шею.

Бактерії, які беруть участь у за-
квашуванні капусти, потрапляючи 
в шлунок, сприятливо позначають-
ся на його роботі. Вони пригнічу-
ють патогенну мікрофлору і під-
тримують корисну, таким чином 
можна вилікуватися від дисбакте-

ріозу. Регулярне вживання кваше-
ної капусти може також посприяти 
усуненню хронічного гастриту. Але 
в стадії загострень від цього про-
дукту варто утриматися.

Про користь вітаміну С говори-
ти зайве. Якщо в організмі людини 
його достатньо, то її імунна систе-
ма подібна до неприступної форте-
ці. І навіть серйозні захворювання, 
якщо їм таки вдалося пробити за-
хист, проходять легше, швидше і 
без ускладнень. У цьому плані ква-
шена капуста дасть фору апельси-
нам і лимонам.

У квашеній капусті добре пред-
ставлені вітаміни групи В, у тому 
числі і холін. Ця речовина відпові-
дає за ліпідний обмін в організмі, 
регулює жировий метаболізм. Про-
стими словами, квашена капуста 
допоможе тим, хто сидить на дієті, 
скинути зайві кілограми, причому 
не виганяючи воду з організму, а 
спалюючи саме жири.

Мінеральний склад квашеної 
капусти і її розсолу є кращим за-
собом для лікування зневоднен-
ня. Похмільний синдром як рукою 
зніме. Цей коктейль буде корисний 
всім, хто відчуває втому, занепад 
сил.

Також розсіл квашеної капусти 
корисний для печінки, він виво-
дить токсини, є непоганим жов-
чогінним засобом. А в народній 
медицині сік з квашеної капусти за-
стосовують проти паразитів. Щоб 
позбутися лямблій, треба тричі на 
день перед їжею випивати по 50 мл 
розсолу протягом 14 днів. Цих па-
разитів складно діагностувати і не-
легко вивести, капустяний розсіл 
стане відмінною профілактикою і 
безпечним засобом лікування.

Побачити ефект квашеної ка-
пусти можна і при нетрадиційно-
му її застосуванні. Спробуйте з неї 
зробити маску для обличчя - про-
сто покладіть на шкіру капустяні 
листочки або ж просочіть марлю 
розсолом. Через двадцять хвилин, 
коли процедура закінчиться, ви 
здивуєтеся своєму оновленому 
вигляді - шкіра розгладиться, при-
дбає здоровий, рівний, однотон-
ний колір.

Вважається, що квашена капус-
та корисна і для потенції. Чолові-
кам рекомендується вносити цей 
продукт в свій раціон. Також вчені 
мають думку, що ті, хто регулярно 
вживає квашену капусту, рідше 
страждають онкологічними захво-
рюваннями кишечнику і шлунку.

Для вагітних жінок квашена 
капуста особливу цінна - вона до-
помагає переносити токсикоз. Ну і, 
звичайно ж, є найціннішим джере-
лом корисних речовин, необхідних 
матері і дитині.

ШКОДА І ПРОТИПОКАЗАННЯ
Іноді квашена капуста може 

приносити не тільки користь, але 
і шкоду. Неправильне засолення 
наситить організм зайвою сіллю. 
Також капуста може викликати 
метеоризм та печію, тому з цим 
продуктом треба бути акуратними 
вагітним, людям після операції, ді-
тям.

Від вживання квашеної капус-
ти краще утриматися: при виразці 
шлунка і дванадцятипалої кишки, 
при жовчнокам’яній хворобі, при 
захворюваннях підшлункової за-
лози, при нирковій недостатнос-
ті, при гіпертонії, при підвищеній 
кислотності, схильності до печії, 
диспепсії.

Пропонуємо вашій 
увазі процедуру 
для підтримки 

здоров’я тіла та краси 
шкіри, яку легко можна 
виконувати самостійно 
вдома. Йдеться про 
промаслювання 
або втирання олії в 
шкіру за допомогою 
самомасажу. Така 
процедура запозичена з 
аюрведичної медицини 
і називається абх’янга 
(абхйанга).

ЯК ЦЕ ДІЄ? Під час про-
маслювання підігріта олія 
глибоко проникає в шкіру, 
вбирає в себе токсини та про-
дукти метаболізму, бруд, від-
мерлі клітини. Таким чином 
відбувається детоксикація 
поверхневих шарів шкіри, 
очищуються пори і потові за-
лози. Окрім того, правильно 
підібрана комбінація олій діє 
як природні антиоксиданти - 
запобігає старінню шкіри.

Після декількох процедур 
промаслювання зникають су-
хість, лущення, значно покра-
щується пружність та тонус 
шкіри. Втирання олії в шкіру 
також покращує загальний 
стан організму і самопочут-
тя, живить шкіру необхідни-
ми жирними кислотами (що 
містяться в оліях, якими здій-
снюється процедура), тонізує 
м’язи, заспокоює нервову сис-
тему, покращує кровообіг та 
нормалізує сон.

Регулярне промаслюван-
ня додає витривалості, сили, 
стресостійкості, уповільнює 
процеси старіння, покращує 
роботу органів травлення.

ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ. 
Промаслювання краще про-
водити зранку, але, якщо не 
вистачає часу, то можна ро-
бити це будь-коли. Головне – 
взагалі його проводити.

Спочатку розігрійте неве-
лику кількість олії на водяній 
бані або поставте чашечку з 
олією в гарячу воду.

Основні рухи:
1) Масаж добре розпочати 

із маківки голови. Ретельно 
масажуйте шкіру голови ма-
ленькими круговими руха-
ми, далі – вушні раковини та 
шию.

2) Якщо ви не хочете про-
маслювати шкіру голови, по-

чинайте масаж з шиї, опус-
кайтесь на верхню частину 
спини, плечі та руки. В цих ді-
лянках рухи мають бути пря-
мими (зверху донизу).

3) Промасажуйте ділянку 
грудей круговими рухами.

4) Промасажуйте живіт 
круговими рухами за часо-
вою стрілкою.

5) Промасажуйте ноги, 
починаючи зі стегон і закін-
чуючи стопами. Стопам та 
гомілкам приділіть особливу 
увагу.

6) Наприкінці масажу 
здійсніть плавні рухи від 
стоп до стегон (по ходу току 
лімфи), від живота до шиї. За-
вершувати масаж потрібно 
плавними рухами знизу верх.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУ-
РИ. Олія починає проника-
ти в шкіру приблизно через 
5 хвилин. Тому бажано за-
лишити її на 15-20 хвилин, 
перш ніж приймати теплий 
душ або ванну. При нестачі 
часу рекомендується змащу-
вати олією, принаймні, шкіру 
вушних раковин, грудну клі-
тину (область серця), область 
навколо пупка, низ спини і 
стопи. Потім кілька хвилин 
прогрійтеся під струменем 
теплої води в душі або поле-
жіть в теплій ванній.

ЯК ЗМИВАТИ? Після ма-
сажу олію обов’язково по-
трібно змити, оскільки вона 
віддала усі корисні речовини 
клітинам шкіри і ввібрала 
у себе токсини. Краще не 
користуватися традиційни-
ми миючими засобами, бо 
вони емульгують жири, що і 
створює пересихання шкіри. 
Можна брати горохове або 
вівсяне борошно, змішувати 
з теплою водою до сметано-
подібної субстанції і викорис-
товувати як миючий засіб під 
час душу. 

Не варто проводити про-
маслювання при застуді, 
а також, жінкам протягом 
перших 3 днів менструації. І 
пам’ятайте: натискання при 
масажі мають бути плавні, не 
надто сильні, відчуття при-
ємними. Тіло має бути роз-
слаблене. 

Як обрати олію? Можна 
використовувати будь-яку 
олію або придбати спеціальні  
композиції олій. 

До складу меду входить 
безліч корисних для 
організму компонентів. 

Це вітаміни, амінокислоти, 
антиоксиданти та інші 
складові. Завдяки цьому гаряче 
молоко з медом має масу 
неповторних властивостей.

Так, воно підсилює процес утво-
рення поту, разом з яким з організму виводяться 
шкідливі токсини і бактерії. Тому засіб викорис-
товують у лікуванні простудних захворювань і за-
пальних процесів. Підходить для застосування під 
час вагітності та в дитячому віці.

Більш того, молоко містить амінокислоту трип-
тофан, що бере участь у синтезі гормону серотоніну, 
який відповідає за нормальний емоційний стан лю-
дини. Його дефіцит в організмі стає причиною де-
пресій, безсоння, дратівливості, порушень психіки.

Для приготування лікувального засобу беруть 
півлітра молока і столову ложку натурального 
бджолиного меду. Молоко кип’ятять, злегка охоло-

джують і тільки після цього до-
дають мед.

Не можна розчиняти його в 
кип’яченому молоці, оскільки 
від цього компоненти руйну-
ються, втрачаючи свої корисні 
якості. Засіб необхідно випити 
за один підхід незадовго до сну. 
Дуже ефективно при застуді.

Тим не менш, такий засіб застосовується і в ін-
ших областях.

Його п’ють для боротьби з безсонням. Після 
вживання гарячого молока з медом всі м’язи роз-
слабляються, а людина засинає дуже швидко. У 
кишечнику молоко швидко всмоктується, тому ко-
ристь від його вживання спостерігається практич-
но відразу ж.

Випита зранку склянка теплого молока діє як 
послаблююче. Пити його слід приблизно за годину 
до виходу з дому. Вважається, що за рахунок цього 
збільшується витривалість організму, тонізуються 
м’язи, сповільнюється процес старіння.

КВАШЕНА КАПУСТА: 
спробуйте -  результат вас здивує!

Аюрведа для молодості: 
ПРОМАСЛЮВАННЯ ТІЛА

Секрет молока з медом

Щодо квашеної капусти думки 
розходяться і ведуться 
запеклі суперечки: чи можна 

її вживати маленьким дітям, людям з 
деякими захворюваннями шлунково-
кишкового тракту? Адже за смаком 
квашена капуста є солінням, а вони 
мають властивість затримувати 
воду в організмі, викликати 
набряки, підвищувати тиск. Давайте 
розберемося, що приносить квашена 
капуста — користь чи шкоду.
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UA:Перший
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Чилi”.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.20 Д/с “Неповторна природа”.
16.20 Хто в домi хазяїн?
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.50, 05.20 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 

посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Порошенко 
Петро Олексiйович.

19.30 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Бойко Юрiй 
Анатолiйович.

19.49 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Ващен-
ко Олександр Михайлович.

20.08 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Корнацький 
Аркадiй Олексiйович.

20.30 Разом.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя диких 

тварин”.
22.45 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.10, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випускний”.
22.45 “Грошi”.
00.05 “Голос країни 9”.

Iíòер
03.30 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
04.10 М/ф “Таємниця третьої планети”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”.
12.00 “Новини”.
14.00 Х/ф “Розсiяний”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.

21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-
тальна пристрасть”.

23.55 Х/ф “Наречена, яка втекла”.

ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.15 Х/ф “Стартрек”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Стартрек: Вiдплата”.
16.25 Х/ф “Стартрек: За межами Всесвiту”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Багач-Бiдняк 2.
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Сiм`я смертi”.

ÑТБ
06.20 Т/с “Коли ми вдома”.
07.15 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.05 МастерШеф.
12.35 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 9 с.
21.00 Т/с “Крiпосна”, 10 с.
22.50 Один за всiх.
00.05 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.55 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 М/ф “Кунг-фу панда”.
10.00 Х/ф “Четверо проти банку”.
11.50 Х/ф “Анонiм”.
13.40 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
16.00 Х/ф “Перший месник: Протисто-

яння”.
19.00 Ревiзор. Магазини.
21.00 Таємний агент.
22.10 Таємний агент. Постшоу.
00.10 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
01.50 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 02.35 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.25, 08.35, 00.45 Огляд преси.
07.30 Кордон держави.
08.25, 02.15 Про вiйсько.
09.25, 17.40 Час громади.
10.00, 13.05 Час. Пiдсумки тижня.
11.10, 01.15, 05.15 Машина часу.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.45 Будемо жити.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.00 Час новин. Київ.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
20.20 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

02.20 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00, 03.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “1+1”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.45 М/ф “Морська бригада”.
10.30 М/ф “Земля до початку часiв”.
11.40 М/ф “Земля до початку часiв: По-

дорож хоробрих”.
13.15 Х/ф “Прикинься моїм хлопцем”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
23.00 Х/ф “Супер Майк”.
01.10 “Орел i решка. Шопiнг”.

ÍТÍ
04.50, 05.05 “Top Shop”.
05.50, 03.20 “Випадковий свiдок”.
06.05 Т/с “Запороги”.
07.50, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
08.25 Х/ф “Живе такий хлопець”.
10.20 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.10, 21.30 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Жаб`яче королiвство: Таєм-

ниця кришталевої жаби”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 19.00 Богиня шопiнгу.
14.00, 18.00 4 весiлля.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.55 Правда життя.
09.00, 16.45, 22.40 Дикi острови.
10.00, 17.45 Пiд iншим кутом.
11.00 Брама часу.
11.55 Мiсця сили.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.00 Заборонена iсторiя.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.
23.40 Любов, ненависть i пропаганда.
00.35 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Якi молодi ми були”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Стережися 

автомобiля”.
09.30, 00.50 “Спогади”.
10.10 “Зiркове життя”.
11.00 “Моя правда”.
11.50 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
13.35 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
15.35 Х/ф “Хiд конем”.
17.05 Х/ф “Морський характер”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.20 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Вам i не снилося”.

Êаíаë «2+2»
08.00 “Помста природи”.
09.00, 18.15 “Спецкор”.
09.40, 18.50 “ДжеДАI”.
10.15, 19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
14.05 Х/ф “Гра Ендера”.
16.10 Х/ф “Лiга видатних джентльменiв”.
21.35 Т/с “Кiстки 8”.
23.20 Т/с “Кiстки 7”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
11.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.

12.00, 22.45 Мамареготала.
13.50 М/с “Сiмпсони”.
16.20 Файна Юкрайна.
17.35 Т/с “СуперКопи”.
19.10 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: Острiв 

нездiйснених мрiй”.
21.00 Т/с “Числа”.

ªâроñïорò
23.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сочi. 

Жiнки. Супергiгант.
23.40, 05.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Квiтф`єль. Чоловiки. Супергiгант.
00.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Зєєфельд. HS 109. Мiкст.
01.30, 08.00, 14.00 Велоспорт. Кюрне - 

Брюссель - Кюрне.
02.30, 06.30, 15.00 Велоспорт (трек). ЧC. 

Прушков. День 5.
04.00, 17.30 Лижнi перегони. ЧC. Зєє-

фельд. Чоловiки. Мас-старт. 50 км. 
Вiльний стиль.

09.00, 18.15 Унiверсiада. Красноярськ. 
Бiатлон. Чоловiки. Iндивiдуальнi пе-
регони.

10.30 Легка атлетика. ЧЄ в примiщеннi. 
Глазго. День 3.

12.00 Унiверсiада. Красноярськ. Бiатлон. 
Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.

12.45 Унiверсiада. Красноярськ. Лижнi 
перегони. Жiнки. Переслiдування. 
Вiльний стиль.

13.15 Унiверсiада. Красноярськ. Гiрськi 
лижi. Жiнки. Комбiнацiя. Слалом.

16.30 Велоспорт. “Тур ОАЕ”.
19.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 

“Рейнджерс” - “Вашингтон”.
20.00 Дзюдо. Великий Шолом. Дюсель-

дорф.
20.30 Лижне двоєборство. ЧC. Зєєфельд. 

Команди. Естафета.
20.55 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лацiо - Рома. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 16.35, 21.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Чорноморець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.50, 22.20 Топ-матч.
12.00 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Журнал Лiги Європи.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до “Мiлан-Барселона” 

(2012/2013). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.05 Мiлан - Барселона. 1/8 фiналу 
(2012/2013). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.55 Барселона - Мiлан. 1/8 фiналу 
(2012/2013). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

21.45 Пiслямова до “Мiлан-Барселона” 
(2012/2013). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.50 Евертон - Лiверпуль. Чемпiонат 
Англiї.

00.35 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.

UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.50, 15.10, 03.00 Погода.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 Т/с “Iспанська легенда”.
16.55 UA:Фольк.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.50, 05.20 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 

посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Дерев`янко 
Юрiй Богданович.

19.30 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Носенко 
Сергiй Михайлович.

19.49 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Вiлкул Олек-
сандр Юрiйович.

20.08 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Мураєв 
Євгенiй Володимирович.

20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 Нашi грошi.
22.10 Д/с “Шамварi: територiя диких 

тварин”.
22.55 Складна розмова.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Свiтло.
04.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.35, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випускний”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.
00.40 Т/с “Слуга народу”.
02.30 “Таємниця твердинi шифрiв”.

Iíòер
02.10, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
02.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25 Х/ф “Три мушкетери: Пiдвiски 

королеви”.

12.00 “Новини”.
12.50 Х/ф “Три мушкетери: Помста 

Мiледi”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
23.55 Х/ф “Вiн, вона i я”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Багач-Бiдняк 2.
11.10, 17.15 Антизомбi. Дайджест.
12.05, 13.20 Х/ф “Дияволиця”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.20 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Нацiональна безпека”.
01.25 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
08.50 МастерШеф.
13.00 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 11 с.
21.00 Т/с “Крiпосна”, 12 с.
22.50 Детектор брехнi.
00.25 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 Х/ф “Зоряний пил”.
10.50 Т/с “Мерлiн”.
12.40 Т/с “Загубленi”.
15.10, 19.00 Гастарбайтери.
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Зникла”.
02.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 08.20, 00.50 Огляд преси.
06.20, 10.10, 01.15 Машина часу.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Код успiху.
07.45 Будiвельний стандарт.

07.55, 08.55, 09.40, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 22.55, 00.35 Погода 
на курортах.

08.00, 17.00 Час новин. Київ.
08.30 5 поверх.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05, 22.00, 05.15 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00 Т/с “Вiкно життя”, 1 i 2 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Вiкно життя”, 3 i 4 с.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 “Бєдняков+1”.
09.45 “Вiрю не Вiрю”.
11.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Навколо М”.
01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.40 Т/с “Запороги”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Останнє полювання”.
10.35 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.15, 21.35 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Речовий доказ”.
04.15 “Правда життя. Професiї”.
05.10 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Красуня”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.

13.00, 19.00 Богиня шопiнгу.
14.00, 18.00 4 весiлля.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 14.00 Правда життя.
09.30, 16.45, 22.40 Дикi острови.
10.30, 17.45 Пiд iншим кутом.
11.25 Брама часу.
12.05 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00 Заборонена iсторiя.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
23.40 Любов, ненависть i пропаганда.
00.55 Мiстична Україна.
02.15 Доктор Хайм.
03.05 Потойбiччя. Сни.
03.55 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
04.40 Професiя - альфонс.
05.25 Дракула та iншi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Мама, я люблю пiлота”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Iван Васильович 

змiнює професiю”.
09.30, 00.15 “Спогади”.
10.35 “Зiркове життя”.
11.20 “Моя правда”.
12.10 “Якi молодi ми були”.
13.55 Х/ф “Принц за сiмома морями”.
15.25 Х/ф “Вам i не снилося”.
17.15 Х/ф “Мачуха”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.45 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера!”
01.05 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.05 Х/ф “Швидкiсть”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35 Т/с “Кiстки 8”.
23.20 Т/с “Кiстки 7”.
01.00 “Секретнi файли 3”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
11.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.15, 22.45 Мамареготала.
14.05 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Файна Юкрайна.
17.35 Т/с “СуперКопи”.
19.00 Х/ф “Старскi та Гатч”.
21.00 Т/с “Числа”.
02.10, 05.40 Оттак мастак!
03.30 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.35 Велоспорт (трек). ЧC. Прушков. 

День 5.
02.00, 15.00 Дзюдо. Великий Шолом. Дю-

сельдорф.
02.30, 06.00, 11.30, 18.35 Лижнi перегони. 

ЧC. Зєєфельд. Чоловiки. Мас-старт. 
50 км. Вiльний стиль.

04.00, 07.30, 13.00 Снукер. Players 
Championship. Престон. День 1.

09.30, 15.30 Легка атлетика. ЧЄ в 
примiщеннi. Глазго. День 3.

10.30 Унiверсiада. Красноярськ. Гiрськi 
лижi. Чоловiки. Комбiнацiя. Слалом.

16.30 Велоспорт. Ле-Самен.
18.30 Хокей на травi. Pro Leagues.
20.00 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Зєєфельд. HS 109. Мiкст.
20.55 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.50, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.15 Тоттенхем - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Десна - Динамо. Чемпiонат України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Фулхем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
16.50 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.30 Журнал Лiги Європи.
19.00 Чорноморець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.25 МЮ - Саутгемптон. Чемпiонат Англiї.
02.15 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.05 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат 

України.

Поíедіëоê

Віâòороê

4 березня

5 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.10 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.50, 13.50, 23.20, 03.00 Погода.
13.15, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.50, 05.20 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 

посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Габер Мико-
ла Александрович.

19.30 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Гнап Дмитро 
Володимирович.

19.49 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Мороз Олек-
сандр Александрович.

20.08 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Богословська 
Iнна Германiвна.

20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40, 03.35 Складна розмова.
22.15 Д/с “Шамварi: територiя диких 

тварин”.
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Нашi грошi.
04.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

23.55, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випускний”.
22.45, 00.00, 01.00 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
02.10 Х/ф “Мала Москва”.

Iíòер
01.50, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
02.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.

10.30, 12.25 Х/ф “Людина-оркестр”.
13.00 Х/ф “Iграшка”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
23.55 Х/ф “Егоїст”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10, 17.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.10, 13.25 Х/ф “Моя супер-колишня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.25 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Поганi хлопцi”.
02.00 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.20 Т/с “Коли ми вдома”.
07.15 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.05 МастерШеф.
12.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 22.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 13 с.
20.55 Т/с “Крiпосна”, 14 с.
23.50 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.40, 02.55 Зона ночi.
05.50 Абзац.
07.15, 08.35 Kids` Time.
07.20 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.40 Т/с “Мерлiн”.
12.40 Т/с “Загубленi”.
15.10, 19.00 Подiум.
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Услiпу”.
01.10 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.25, 10.10, 01.15 Машина часу.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.45 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 00.35, 01.10 Погода 
на курортах.

08.25, 00.45 Огляд преси.
09.25, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.10, 22.00, 05.15 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00 Т/с “Вiкно життя”, 5 i 6 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Вiкно життя”, 7 i 8 с.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 “Бєдняков+1”.
09.45 “Вiрю не Вiрю”.
11.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Навколо М”.
00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Т/с “Запороги”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Прощальна гастроль “Ар-

тиста”.
10.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.50, 16.50, 23.45 Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.15, 21.35 “Легенди карного розшуку”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.40 “Речовий доказ”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.
05.05 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Якось у лiсi”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 19.00 Богиня шопiнгу.
14.00, 18.00 4 весiлля.

15.00, 01.00 Панянка-селянка.
20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Країна У.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.55 Правда життя.
09.00, 22.40 Дикi острови.
10.00 Цiкаво.com.
11.00 Брама часу.
11.55 Мiсця сили.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Любов, ненависть i пропа-

ганда.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45 Таємнича Аравiя.
17.45 Пiд iншим кутом.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.
00.55 Мiстична Україна.
02.15 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Розмах крил”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 10.45 “Моя правда”.
09.40, 00.25 “Спогади”.
10.00 “Зiркове життя”.
11.35 Х/ф “Дорога на Сiч”.
13.20 Х/ф “Остання релiквiя”.
15.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
17.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 01.55 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Якби я був начальником”.
01.15 “Академiя смiху”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.25 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
15.05 Х/ф “Швидкiсть 2”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35 Т/с “Кiстки 8”.
23.20 Т/с “Кiстки 7”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10, 22.50 Мамареготала.
14.00 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Файна Юкрайна.
17.35 Т/с “СуперКопи”.
18.30 Х/ф “Малюк на тридцять мiльйонiв”.
21.00 Т/с “Числа”.
02.25, 05.30 Оттак мастак!
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35 Автоперегони. Blancpain GT. США. 

Огляд.
01.00, 07.00, 12.15, 19.45 Автоперегони. 

Формула E. Гонконг. Прев`ю.
01.30, 06.00 Велоспорт. Ле-Самен.
02.30 Унiверсiада. Красноярськ. Гiрськi 

лижi. Чоловiки. Комбiнацiя. Слалом.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтф`єль. 

Чоловiки. Супергiгант.
04.00, 07.30, 13.35 Снукер. Players 

Championship. Престон. День 2.
09.00, 18.30 Унiверсiада. Красноярськ. 

Бiатлон. Чоловiки. Спринт.
10.00 Унiверсiада. Красноярськ. Бiатлон. 

Жiнки. Спринт.
10.45, 19.15 Унiверсiада. Красноярськ. 

Лижнi перегони. Спринт. Вiльний 
стиль.

11.45 Дзюдо. Великий шолом. Дюсель-
дорф.

12.45, 20.45 “Watts”.
13.30 Хокей на травi. Pro League.
14.55 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. День 3.
20.15 Тенiс. “АТР: за кадром”.
20.55 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вест Хем - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.
07.45, 23.55 Журнал Лiги Європи.
08.15 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 00.25 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.10, 21.00 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Евертон - Лiверпуль. Чемпiонат 

Англiї.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.10 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
21.45 Live. Порту - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
02.15 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.05 Чорноморець - Шахтар. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 16.45, 21.50, 03.25 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30 Т/с “Галерея Вельвет”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.50, 05.40 Погода.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.15 Т/с “Iспанська легенда”.
17.10, 02.00 Бiатлон. ЧС. Змiшана еста-

фета.
18.50, 20.25 Своя земля.
19.10 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 

посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Солов-
йов Олександр Миколайович.

19.30 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Насiров 
Роман Михайлович.

19.49 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Кива Iлля Во-
лодимирович.

20.08 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Криво-
нос Сергiй Григорович.

20.45, 23.05, 03.45 Скелетон. ЧС.
22.20 UA:Спорт.
22.35 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 03.50 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20, 02.15 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “Школа. Випускний”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.

Iíòер
01.50, 18.00 “Стосується кожного”.
02.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10, 12.25 Х/ф “Туз”.
12.30 Х/ф “Блеф”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
23.55 Х/ф “Нiч закритих дверей”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
12.30, 13.25 Х/ф “Нацiональна безпека”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
17.15 Антизомбi. Дайджест.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Битва версiй.
22.25 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Поганi хлопцi 2”.
02.25 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
06.20 Т/с “Коли ми вдома”.
07.20 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
09.10 МастерШеф.
12.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “Крiпосна”, 15 с.
20.55 Т/с “Крiпосна”, 16 с.
22.50 Вагiтна у 16.
23.50 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.35 Служба розшуку дiтей.
05.10 Абзац.
06.45, 08.25 Kids` Time.
06.50 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.30 Т/с “Мерлiн”.
12.20 Т/с “Загубленi”.
15.00 Хто зверху? (12+).
21.00, 22.00 Аферисти в мережах.
23.00 Х/ф “Колiр ночi”.
02.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25, 08.25, 00.50 Огляд преси.
07.30, 08.30, 10.10, 01.15 Машина часу.
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55, 00.30 Погода на курортах.
09.20, 17.45 Час громади.
11.10, 14.10 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05, 22.00, 05.15 БлогПост.

15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
20.00 #Лiнiя оборони.
23.10 “За Чай.com”.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 03.40 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
11.30, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Сонячний листопад”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Вiкно життя”, 9-12 с.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.50 “Бєдняков+1”.
09.45 “Вiрю не Вiрю”.
11.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Навколо М”.
01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Т/с “Запороги”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Акселератка”.
10.40 Т/с “Кулагiн та партнери”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
14.55, 16.50, 23.45 Т/с “Служба 

розслiдувань”.
17.15, 21.40 “Легенди карного розшуку”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.35 “Речовий доказ”.
04.00 “Правда життя. Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Казка про того, хто ходив 

страху вчитися”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 19.00 Богиня шопiнгу.
14.00, 18.00 4 весiлля.
15.00, 01.00 Панянка-селянка.
20.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Сiмейка У.
23.00 Т/с “Хамелеон”.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 13.50 Правда життя.
09.00, 22.40 Дикi острови.
10.00 Пiд iншим кутом.
11.00 Брама часу.
11.50 Мiсця сили.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.40 Любов, ненависть i пропа-

ганда.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45 Таємнича Аравiя.
17.45 Цiкаво.com.
18.45 Їжа богiв.
20.50 Секретнi територiї.
00.35 Мiстична Україна.
02.10 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50, 11.00 “Моя правда”.
09.40 “Спогади”.
10.10 “Зiркове життя”.
11.50 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
13.45 Х/ф “Вiрна рука - друг iндiанцiв”.
15.35 Х/ф “Мачуха”.
17.10 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
00.20 Х/ф “Матрос з “Комети”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50, 01.45 “Облом.UA”.
15.25 Х/ф “Рожева пантера 2”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 8”.
01.00 “Секретнi файли 3”.
05.15 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
11.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 Мамареготала.
14.20 М/с “Сiмпсони”.
16.40 Файна Юкрайна.
17.30 Т/с “СуперКопи”.
19.10 Х/ф “Дочка мого боса”.
21.00 Т/с “Числа”.
22.50 Мамареготала. Найкраще.
02.20, 05.35 Оттак мастак!
03.35 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35 Легка атлетика. ЧЄ в примiщеннi. 

Глазго. День 3.
01.25 Хокей на травi. Pro League.
01.30, 06.00, 16.00 Автоперегони. Форму-

ла E. Гонконг. Прев`ю.
02.00, 16.35, 18.45 “Watts”.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Зєєфельд. HS 109. Мiкст.
04.00, 07.30, 19.45, 20.55 Снукер. Players 

Championship. Престон. 1/4 фiналу.
06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтф`єль. 

Чоловiки. Супергiгант.
09.00, 12.30, 15.30, 19.10 Унiверсiада. 

Красноярськ. Бiатлон. Чоловiки. 
Переслiдування.

09.30 Унiверсiада. Красноярськ. Бiатлон. 
Жiнки. Переслiдування.

10.00, 13.00 Унiверсiада. Красноярськ. 
Гiрськi лижi. Слалом-гiгант. Жiнки. 
Спроба 2.

10.45 Унiверсiада. Красноярськ. Фiгурне 
катання. Пари. Довiльна програма.

13.45 Унiверсiада. Красноярськ. Фiгурне 
катання. Чоловiки. Довiльна про-
грама.

17.00 Бiатлон. ЧC. Естерсунд. Змiшана 
естафета.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Фулхем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
07.45 Десна - Динамо. Чемпiонат України.
09.30 Журнал Лiги Європи.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Порту - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.55 Топ-матч.
13.10, 02.15 Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.00 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 18.40 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.50 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.40 Live. Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
21.50 Live. Наполi - Зальцбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
23.55 Айнтрахт - Iнтер. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
01.45 “Ситкорiзи”.
04.05 Челсi - Динамо (К). 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.

Ñереда

Чеòâер

6 березня

7 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.50, 23.30, 03.15 

Новини.
09.30 Країна на смак.
11.50 UA:Фольк.
12.45, 18.50, 23.20, 05.35 Погода.
13.00 Х/ф “Марiя Терезiя”.
17.10, 02.00 Бiатлон. ЧС. Спринт 7,5 км. 

Жiнки.
18.35 Своя земля.
19.00, 20.45, 03.35 Скелетон. ЧС.
20.10 Перший на селi.
22.20 Перша шпальта.
22.50 Д/с “Шамварi: територiя диких 

тварин”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 “Одруження наослiп”.
09.00, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 “Жiночий 

квартал”.
19.30 “ТСН”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35 “Лiга смiху”.
22.40 “Iгри приколiв”.
23.40 “1+1 удома: 8 березня”.
01.45 “Розсмiши комiка. Дiти 2”.

Iíòер
01.50 “Стосується кожного”.
03.20 “Орел i решка. Мегаполiси”.
04.10 “Подробицi” - “Час”.
04.55 “Top Shop”.
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00 “Ранок з Iнтером”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.10 Х/ф “Будьте моїм чоловiком”.
12 . 00  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
13.30 Х/ф “Дiвчатка”.
15.30 Т/с “Голос янгола”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Концерт Таїсiї Повалiй “Серце - бу-

динок для любовi”.
00.20 “Речдок”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45, 00.25 “На трьох”.
09.15 Х/ф “Метод Хiтча”.
11.35, 13.05 Х/ф “Поганi хлопцi”.
12.45 Факти. День.

14.05 Х/ф “Поганi хлопцi 2”.
16.55 Х/ф “Хенкок”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “За бортом”.
21.40 Дизель-шоу.
03.15 Х/ф “Країна мавп”.

ÑТБ
06.00 Хата на тата.
08.50, 01.05 Х/ф “Скiльки в тебе?”.
11.05 Х/ф “Дружина напрокат”.
13.40 Т/с “Тiнь кохання”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00, 22.50 Холостяк.

Íоâий êаíаë
03.40 Зона ночi.
04.25 Служба розшуку дiтей.
05.50 Абзац.
06.40, 07.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Майлз з майбутнього”.
08.00 Х/ф “Сiднi Уайт”.
10.20 Х/ф “Перша дочка”.
12.20 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
14.45, 23.20 Х/ф “Поки ти спав”.
16.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
19.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2”.
21.15 Х/ф “Зiзнання”.
01.20 Х/ф “Зникла”.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 08.25 Огляд преси.
06.20 Дiалоги з Патрiархом.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.30, 08.30, 10.10, 00.35, 01.15 Маши-

на часу.
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 16.55, 17.55, 

00.30 Погода на курортах.
08.00, 17.00 Час новин. Київ.
09.25, 16.45 Час громади.
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
13.05 БлогПост.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.15 Томос.
19.25 Iнформацiйний вечiр.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
02.15 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.10 Ранок на пiдборах.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30 Х/ф “Востаннє прощаюся”.
11.30 Т/с “Мiраж”, 1-3 с.
15.20 Т/с “Мiраж”.
16.00 Т/с “Я теж його люблю”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Я теж його люблю”.
21.00 Головна тема. Вибiр.
23.00 Музична платформа.
01.00 Т/с “Пташка спiвуча”.
04.10 Х/ф “Руда”.
05.30 Зоряний шлях.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.45 “Бєдняков+1”.
09.25 “Вiрю не Вiрю”.
11.10 “Жаннаодружи”.
13.10 Х/ф “Шалене весiлля”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.50, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
17.50 Т/с “Доктор Хаус”.
00.00 “Навколо М”.
00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Карусель”.
06.50 Т/с “Запороги”.
08.35 Х/ф “Весь свiт в очах твоїх...”
09.50 Х/ф “Троє в човнi, якщо не раху-

вати собаки”.
12.20 Х/ф “Тримай у полi зору”.
14.00 Х/ф “Зiта i Гiта”.
17.00 Х/ф “Мушкетер”.
19.00, 02.50 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Велика маленька брехня”.
23.30 Х/ф “Жiноча робота з ризиком 

для життя”.
01.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Думмi-мумiя”.
11.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.00, 17.00 Т/с “Рання пташка”.
13.00, 19.00 Богиня шопiнгу.
14.00, 18.00 4 весiлля.
15.00, 00.30 Панянка-селянка.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30 Танька i Володька.
21.00 Х/ф “DZIDZIO Контрабас”.
22.45 Х/ф “Свiнгери”.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Ка-
латай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.30 “Пiдсумки” з С. Орловською та М. 

Вереснем.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00, 22.10 Iсторiя кримiналiстики.
06.45 Бандитська Одеса.
08.10 Гордiсть України.
09.50, 18.50 Прихована реальнiсть.
11.20 Секретнi територiї.
12.15 Любов, ненависть i пропаганда.
13.55 Ера Хаббла.
14.50 Всесвiт Хаббла.
15.50 Таємнича Аравiя.
16.50 Дикi острови.
17.50, 23.40 Рiчковi монстри.
20.30 За лаштунками.
00.45 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Квiтка. Голос в єдиному екземплярi”.
10.15 “Невiдома версiя. Королева бензо-

колонки”.
11.00 Х/ф “Заради любовi”.
13.35 Х/ф “Розмах крил”.
15.25 Х/ф “Вантаж без маркування”.
17.05 Х/ф “Слiд Сокола”.
19.10 Х/ф “Серед шулiк”.
21.00 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
22.15 Х/ф “Королiвство Кривих Дзеркал”.
23.40 Х/ф “Червоненька квiточка”.
00.55 “Анатомiя голосу. Джамала”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35 “Спецкор”.
10.15 “ДжеДАI”.
10.55 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
14.20 Х/ф “Швидкiсть”.
16.45 Х/ф “Швидкiсть 2”.
19.00 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
20.45 Х/ф “Атлантичний рубiж 2”.
22.30 Х/ф “Суддя Дред 3D”.
00.10 Х/ф “Холодна сумiш”.
01.45 “Облом.UA”.
04.25 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.05 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
11.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.40 Мамареготала.
14.30 М/с “Сiмпсони”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
18.30 Х/ф “Кiнг Конг”.
21.10 Т/с “Числа”.
23.00 Без краватки.
23.30 Comedy Woman.
01.20 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30, 03.00, 06.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. 

Iндiан-Уеллс. День 1.
08.00 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. 1/4 фiналу.
09.30, 12.30, 16.00 Бiатлон. ЧC. Естерсунд. 

Змiшана естафета.
10.30 Унiверсiада. Красноярськ. Гiрськi 

лижi. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

11.15, 13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Шпiндлерув-Млин. Жiнки. Слалом-
гiгант. Спроба 1.

14.15, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Шпiндлерув-Млин. Жiнки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

15.30 “Watts”.
17.00, 19.30 Бiатлон. ЧC. Естерсунд. Жiнки. 

Спринт.
20.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Осло. Чоловiки. HS 134. 
Квалiфiкацiя.

21.30 Снукер. Players Championship. Пре-
стон. 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Порту - Рома. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 05.00 “Ситкорiзи”.
08.15, 22.50 Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 03.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.05, 01.10 Наполi - Зальцбург. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.55 Айнтрахт - Iнтер. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
14.45, 21.35 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05, 18.40 “Шлях в Баку”.
16.50 Челсi - Динамо (К). 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
19.20, 03.00 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
19.50 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.40 Свiт Прем`єр-лiги.
04.15 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.30 Топ-матч.

UA:Перший
06.00, 22.50 Д/ф “Причинна”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 03.25, 

04.30 Новини.
09.30 Країна на смак.
11.40 Лайфхак українською.
11.55 Сильна доля.
13.00 Х/ф.
15.00 По обiдi шоу.
16.10 Спiльно.
16.40 Д/с “Мальовничi села”.
17.25, 02.00 Бiатлон. ЧС. Спринт 10 км. 

Чоловiки.
19.10 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 

посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Петров Воло-
димир Володимирович.

19.30 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Зеленський 
Володимир Александрович.

19.49 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Шевчен-
ко Iгор Анатолiйович.

20.08 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Наливайченко 
Валентин Александрович.

20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 Концертна программа.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Складна розмова.
04.50 Спецпроект “Наш Шевченко: сестри 

Тельнюк”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Грошi”.
07.00, 23.30, 00.35 “Свiтське життя”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Їмо за 100”.
10.35, 11.35 “Свiт навиворiт 8”.
12.50, 14.05, 15.05 “Свiт навиворiт 6”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка. Дiти”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
01.35 “1+1 удома: 8 березня”.
03.30 “Розсмiши комiка. Дiти 2”.

Iíòер
02.55 “Стосується кожного”.
04.25 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
05.15 “Чекай на мене. Україна”.
06.50 Х/ф “В джазi тiльки дiвчата”.
09.20 “Слово Предстоятеля”.
09.30 Х/ф “Дiвчатка”.
11.30 Т/с “Голос янгола”, 1-4 с.
16.00 Х/ф “Шалено закоханий”.
17.50 Х/ф “Приборкання норовливого”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.20 Концерт Олега Винника “Моя 

душа...”
00.55 Х/ф “Бебi-бум”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Бiльше нiж правда.
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
10.50, 11.45 Особливостi нацiональної 

роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.55 Т/с “Розтин покаже”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Солт”.
21.05 Х/ф “Привид у бронi”.
23.10 Х/ф “Хенкок”.
00.55 Х/ф “Дияволиця”.

ÑТБ
05.15 Хата на тата.
07.05 Т/с “Крiпосна”, 9-16 с.
14.45 Холостяк.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
23.10 Т/с “Крiпосна”.

Íоâий êаíаë
04.30 Зона ночi.
04.35 Т/с “Мелiсса i Джой”.
05.35, 07.05 Kids` Time.
05.40 М/с “Майлз з майбутнього”.
07.10 Ревiзор. Магазини.
09.05 Таємний агент.
10.15 Таємний агент. Постшоу.
12.15 Гастарбайтери.
14.10 Х/ф “Зiзнання”.
16.20 М/ф “Рататуй”.
18.20 Х/ф “Реальна сталь”.
21.00 Х/ф “Залiзна людина”.
23.30 Х/ф “Прокляття”.
01.20 Х/ф “Колiр ночi”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 00.20 Кендзьор.
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, 21.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10, 23.55 По-
года в Українi.

07.20 Дзеркало iсторiї.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 00.55 Погода на ку-
рортах.

08.20 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Майстри ремонту.
10.35 Медекспертиза.
11.10 5 поверх.
11.30, 03.40 Феєрiя мандрiв.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.

13.10, 04.30 Акцент.
13.30 Код успiху.
14.10, 15.20, 16.10 Iнформацiйний день.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько.
18.30 Машина часу.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/ф.
23.15 Томос.
02.15 Зеркало iсторiї.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
09.40 Т/с “Сонячний листопад”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Сонячний листопад”, 7 i 8 с.
17.45, 20.00 Концерт Олега Винника.
21.00 “Дивовижнi люди”.
23.00 Т/с “Гидке каченя”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Гидке каченя”.
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
09.10 М/с “Земля до початку часiв”.
10.00 М/ф “Земля до початку часiв 2: При-

годи у Великiй Долинi”.
11.20 “Ух ти show”.
12.30 Х/ф “Якщо тiльки”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Блокбастери”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
00.00 Х/ф “Кохання без пересадки”.
01.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
07.45 Х/ф “Iз життя начальника карно-

го розшуку”.
09.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
12.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.05 “Легенди карного розшуку”.
17.10 “Самооборона”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 03.15 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Велика маленька брехня”.
22.30 Х/ф “Пастка.44”.
00.20 Х/ф “Поля”.
02.15 “Хвороби-вбивцi”.
03.45 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Легенди бандитського Києва”.
04.40 “Речовий доказ”.
05.30 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Маленький принц”.
13.00 Х/ф “Казка про того, хто ходив 

страху вчитися”.
14.15 Богиня шопiнгу.
16.15 4 весiлля.
17.15 Х/ф “Свiнгери”.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 
Полтавою.

19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.30 Т/с “Хамелеон”.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.00 “Репортер”. Новини.
10.15 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
11.15 “Споживач” з М. Несмiяновим та 

О. Бунт.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Марафон 

“Вибори - 2019”.
17.00 “Кисельов. Авторське”.
18.00, 19.15, 20.00 “Вибори - 2019”.
21.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
22.00 “Закрита зона”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00, 22.10 Iсторiя кримiналiстики.
06.50 Бандитський Київ.
08.15 Гордiсть України.
09.55, 18.50 Прихована реальнiсть.
11.35 Їжа богiв.
12.30 Любов, ненависть i пропаганда.
14.10, 20.30 За лаштунками.
15.50 Таємнича Аравiя.
17.50, 23.40 Рiчковi монстри.
00.40 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.30 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
10.05 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
10.55 “Невiдома версiя. Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
11.50 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
14.20 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
15.55 Х/ф “Мiцний горiшок”.
17.20 Х/ф “Вiрна рука - друг iндiанцiв”.
19.10 Х/ф “Вождь Вiннету: син Iнчу-Чуна”.
21.00 Х/ф “Закоханий за власним ба-

жанням”.
22.35 Х/ф “Зимова вишня”.
00.20 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
02.40 “Квiтка. Голос в єдиному екземплярi”.
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 4. Найкраще.
10.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Ва-банк”.
16.10 Х/ф “Ва-банк 2”.
18.10 Х/ф “Загнаний”.
20.00 Х/ф “Викуп”.
22.05 Т/с “Полювання на Вервольфа”.
01.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.20, 05.40 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 М/с “Сiмпсони”.
12.25 Пiвнiчний Check-In.
13.20 Мамареготала.
17.00 Х/ф “Халк”.
19.40 Х/ф “Кiнг Конг”.
22.10 Comedy Woman.
01.50 Мамареготала. Найкраще.
05.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 03.00, 06.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. 

Iндiан-Уеллс. День 2.
08.00 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. 1/2 фiналу.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шпiндлерув-

Млин. Жiнки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

10.15, 12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Краньська-гора. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 1.

11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шпiндлерув-
Млин. Жiнки. Слалом. Спроба 1.

13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньська-
гора. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шпiндлерув-
Млин. Жiнки. Слалом. Спроба 2.

15.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Осло. Чоловiки. HS 134. 
Команди.

17.30, 20.00 Бiатлон. ЧC. Естерсунд. 
Чоловiки. Спринт.

18.45 Велоспорт. Страде Б`янке. Чоловiки.
20.50 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Ва-

шингтон” - “Нью-Джерсi”.
22.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Ко-

лорадо” - “Баффало”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 Челсi - Динамо (К). 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
12.40 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
14.25 Live. Крiстал Пелас - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
15.25 Футбол Tables.
16.30 Свiт Прем`єр-лiги.
16.55 Live. Саутгемптон - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
17.55 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
19.00, 23.25, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
19.20 Live. Ман Сiтi - Уотфорд. Чемпiонат 

Англiї.
21.25 Live. К`єво - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Марiуполь - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
01.45 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
03.50 Ренн - Арсенал. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.

П’яòíиця

Ñóáоòа

8 березня

9 березня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.50, 

04.30 Новини.
09.30 Країна на смак.
10.40 Х/ф.
12.45 Д/с “Браво, шеф!”
13.45 Лайфхак українською.
14.05 Перший на селi.
14.40, 22.00 Бiатлон. ЧС. Переслiдування 

10 км. Жiнки.
15.35 UA:Фольк.
16.35 Своя земля.
17.25, 02.00 Бiатлон. ЧС. Переслiдування 

12,5 км. Чоловiки.
18.15 UA:Бiатлон. Студiя.
18.40 Д/с “Мегаполiси”.
19.10 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 

посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Тарута Сергiй 
Олексiйович.

19.30 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за ко-
шти Державного бюджету. Богомо-
лець Ольга Вадимiвна.

19.49 Передвиборна агiтацiя кандидатiв 
на посаду Президента України за 
кошти Державного бюджету. Кошу-
линський Руслан Володимирович.

20.08 Передвиборна агiтацiя кандидатiв на 
посаду Президента України за кошти 
Державного бюджету. Тимошенко 
Юлiя Володимирiвна.

20.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.55 Д/с “Неповторна природа”.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
10.50, 13.10, 15.15 “Жiночий квартал”.
17.15 Т/с “Слуга народу”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
23.35 “Лiга смiху”.
01.40 “Шоу Юри”.

Iíòер
02.40 “Подробицi” - “Час”.
03.10 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
04.40, 11.00 “Орел i решка. Морський се-

зон 3”.
05.30 М/ф.
05.55 Х/ф “Приборкання норовливого”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
12.00 “Крутiше за всiх”.

14.10 Х/ф “Жандарм одружується”.
16.00 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.
18.00 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Гордiсть i упередження”.
23.05 Х/ф “Так не буває”.
01.05 “Речдок”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Громадянська оборона.
06.40 Антизомбi.
08.25 Т/с “Вiддiл 44”.
12.15, 13.00 Х/ф “За бортом”.
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф “Привид у бронi”.
16.50 Х/ф “Солт”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “П`ятий елемент”.
23.15 Х/ф “Зоряна брама”.
01.50 Х/ф “Сiм`я смертi”.

ÑТБ
06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
06.25 Хата на тата.
09.00 Страва честi.
11.00 Т/с “Тiнь кохання”.
14.50 МастерШеф. Професiонали.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
04.10 Зона ночi.
06.00 СтендАп шоу.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/ф “Кунг-фу панда 2”.
08.50 М/ф “Рататуй”.
11.00 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
13.15 Х/ф “Реальна сталь”.
15.50 Х/ф “Залiзна людина”.
18.20 Х/ф “Залiзна людина 2”.
21.00 Х/ф “Залiзна людина 3”.
23.40 Х/ф “Дзеркала”.
02.00 Х/ф “Услiпу”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 16.10, 23.15 Томос.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.20 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 14.10, 20.00, 05.10 Машина часу.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.10 Кордон держави.

11.20, 11.25 Будемо жити.
11.35 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
12.35 Континент.
13.10 Медекспертиза.
13.30, 00.20 Дiалоги з Патрiархом.
15.20 П`ятий поверх.
15.40 Паспортний сервiс.
17.15 Особливий погляд.
18.00, 01.00 Час: Пiдсумки тижня.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Д/ф.
00.45, 01.55 Огляд преси.
02.15 Дзеркало iсторiї.
02.35 Новi Герої Донбасу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.50 Т/с “Я теж його люблю”.
13.40 Т/с “Пташка спiвуча”.
17.30 Т/с “Мама моєї дочки”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Мама моєї дочки”.
23.30 Т/с “Гордiїв вузол”, 1 i 2 с.
01.35 Телемагазин.
02.05 Т/с “Гордiїв вузол”.
03.40 Х/ф “Востаннє прощаюся”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Ух ти show”.
08.45 М/с “Земля до початку часiв”.
09.40 Х/ф “Якщо тiльки”.
11.25 Х/ф “Шалене весiлля”.
13.15 “Жаннаодружи”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Блокбастери”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Дама з папугою”.
07.55 “Страх у твоєму домi”.
11.30 Х/ф “Сто грамiв” для хоробростi...”
12.50 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
14.15 Х/ф “Необдуманий крок”.
16.55 Х/ф “Оцеола”.
19.00 Х/ф “Обережно, бабусю!”
20.40 Х/ф “Мушкетер”.
22.45 Х/ф “Шах i мат”.
00.35 Х/ф “Пастка.44”.
02.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Пухнастi проти зубастих”.
12.45 Х/ф “Легенда про русалку”.
14.00 Богиня шопiнгу.
16.00 4 весiлля.
17.15 Х/ф “DZIDZIO Контрабас”.
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Одного разу пiд 

Полтавою.

19.15, 20.15, 21.15 Танька i Володька.
22.15 Т/с “Хамелеон”.
00.15 Панянка-селянка.
01.15 Теорiя зради.
02.05 БарДак.
02.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00 “Репортер”. Но-
вини.

10.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

11.15, 17.15 “Вата-шоу. Всi свої”.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Марафон 

“Вибори - 2019”.
18.00, 19.15, 20.00 “Вибори - 2019”.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00, 22.25 Iсторiя кримiналiстики.
06.30 Бандитська Одеса.
08.15 Гордiсть України.
09.55, 18.50 Прихована реальнiсть.
11.35 Їжа богiв.
12.30 Любов, ненависть i пропаганда.
14.10 За лаштунками.
15.50 Невiдомий Китай.
17.50, 23.45 Рiчковi монстри.
20.30 Ера Хаббла.
21.25 Всесвiт Хаббла.
00.50 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Вантаж без маркування”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Анатомiя голосу. Джамала”.
10.10 “Невiдома версiя. Висота”.
10.55 Х/ф “Слiд Сокола”.
12.55 Х/ф “Смертельна помилка”.
14.45 Х/ф “Дiловi люди”.
16.15 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
17.40 Х/ф “Штольня”.
19.10 Х/ф “Жiнка в чорному”.
21.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
22.50 Х/ф “Чорний принц”.
00.40 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
02.15 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “102. Полiцiя”.
08.50 ДжеДАI 4. Найкраще.
09.50, 00.00 “Шаленi перегони”.
10.50 Х/ф “Загнаний”.
12.40 Х/ф “Викуп”.
14.45 Х/ф “Лiга видатних джентльменiв”.
16.50 21 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Арсенал-Київ”.
19.00 Х/ф “Незаконне вторгнення”.
21.30 Х/ф “Пiдстава”.
23.00 “ПроФутбол”.
01.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.55, 04.50 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл: Бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Без краватки.
10.00 М/с “Сiмпсони”.
12.10 Мамареготала.
15.50 Х/ф “Роккi”.
18.10 Х/ф “Роккi 2”.
20.25 Х/ф “Роккi 3”.
22.15 Comedy Woman.
00.00 Х/ф “1984”.

ªâроñïорò
00.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Осло. Чоловiки. HS 134. 
Команди.

01.15, 08.00 Снукер. Players Championship. 
Престон. 1/2 фiналу.

02.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Ед-
монтон” - “Торонто”.

04.45, 06.00 Тенiс. АТР. “Мастерс”. Iндiан-
Уеллс. День 3.

09.30 Автоперегони. Формула E. Гонконг. 
Квалiфiкацiя.

09.45 Автоперегони. Формула E. Гон-
конг. Iнтро.

10.00, 18.15 Автоперегони. Формула E. 
Гонконг. Перегони.

11.15 Унiверсiада. Красноярськ. Бiатлон. 
Жiнки. Мас-старт.

11.45 Унiверсiада. Красноярськ. Бiатлон. 
Чоловiки Мас-старт.

12.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньська-
гора. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньська-
гора. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

14.30, 20.00 Бiатлон. ЧC. Естерсунд. Жiнки. 
Переслiдування.

15.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Осло. Чоловiки. HS 134.

17.15, 20.25 Бiатлон. ЧC. Естерсунд. 
Чоловiки. Переслiдування.

18.45 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 1.
20.55 Снукер. Players Championship. Пре-

стон. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45, 12.55 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Марiуполь - Чорноморець. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 20.15 Футбол News.
10.25, 16.00, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
12.45, 15.25 Топ-матч.
13.25 Live. Болонья - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
14.15, 17.45 Футбол Tables.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Шахтар - Карпати. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Александрiя - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Сассуоло - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
01.20 Лiверпуль - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
03.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
04.05 Челсi - Вулверхемптон. Чемпiонат 

Англiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 4 áерезíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Веселі Жабо-

кричі»
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.35 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Пірат» +16

Віâòороê, 5 áерезíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Непереможний 

боєць з жердиною»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Позбавити жит-

тя» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñереда, 6 áерезíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті

07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 
03.50 На гарячому 

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Хліб і троянди»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Гарна жін-

ка» +16

Чеòâер, 7 áерезíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Моє сер-

це наполягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Ангел з май-

бутнього» 
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Україна. Перезавантаження
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Молоді яскра-

ві речі» 

П’яòíиця, 8 áерезíя
06.00, 10.00 Т.с. «Моє серце напо-

лягає» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Україна. Перезавантаження
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.20 Дитяча година 
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00 Концерт Олександра Божи-

ка «4 стихії»
16.00 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
18.00 Джо Кокер. Краще. Наживо
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід

21.20 Добрі традиції
21.30, 00.30 Єдина країна
22.00, 03.30 У фокусі Європа
22.40, 04.00 Х.ф.«Сісі – бунтівна 

імператриця»
01.00 Джо Кокер. Краще. Наживо
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 9 áерезíя
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 19.30 У фокусі Європа
07.35 Х.ф.«Пропала грамота»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30 Євромакс
10.00, 19.00, 22.00 Єдина країна
10.30, 20.30 Завтра-сьогодні 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.20, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Комуна. Мої любі 

сусіди» +16
14.30 «Кіндер ШОУ»
14.50 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Молодший пілот» 
16.30, 02.00 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
20.10, 02.30 Shift. Життя в цифрі
21.00 Реформи – це просто. Те-

леміст
22.30, 04.00 Х.ф. «Ферма» +16 

Íедіëя,10 áерезíя
06.00 Х.ф.«Пропала грамота»
07.30, 21.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.35 Тернопільська 

погода
08.40, 01.00 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільми
12.30 Х.ф.«Молодший пілот»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Реформи – це просто. Те-

леміст
16.55, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.40, 04.15 Х.ф.«Меланхолійний 

вальс»
01.15 Завтра-сьогодні
01.30 Хіт-парад

  ТТБ
Поíедіëоê,   4 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.10 “Світ навколо”
10.00, 19.23. 21.55 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29  Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Діалоги”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55, 17.10 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
15.52 “Українська читанка”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 “Букоголіки”
17.14 “Разом”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 Д/ф “В Україні”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Спільно”
21.23 “Схеми. Корупція в деталях”
22.25 Д/ф “В Україні”

Віâòороê , 5 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема 

дня”
10.26, 14.10, 14.55, 17.10 “Світ на-

вколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29  Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “ Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 # МузLove з Любою Мо-

розовою
17.14 “Спільно”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”

Ñереда,  6 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.10, 14.55, 17.10 “Світ на-

вколо”
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема 

дня”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29  Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергіє  Три 

баче 
17.14 “Своя земля”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Шахтарська з іна”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
22.25 “Пліч-о-пліч” 

Чеòâер, 7 áерезíя 
7.00 “Файний ранок”
9.00 Документальний цикл “Кух-

ня По” 
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема 

дня”
10.26, 14.10, 14.55, 17.10 “Світ на-

вколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.14 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29  Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #NeoСцена з Олегом  Вер-

гелісом 
17.40 “Чудова гра”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”

П’яòíиця, 8 áерезíя
7.00 Додолики
7.30 “Файний ранок”
9.00 “Кухня По” 
9.33 Хто в домі хазяїн? 
10.00 Чудова гра
10.26 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00 Д/с “Смак сиру” 
11.32 “Енеїда”
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.30, 17.00, 19.49 “Лайфхак укра-

їнською”
13.44 “Тема дня”
14.10 Д/с “Незвідані шляхи”
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”

16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 Хто в домі хазяїн? 
17.15 Концерт Павла Табакова 

“Мій світ” 
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.23 “Пліч-о-пліч” 
20.05 UA: Фольк 
21.00 Концерт Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене”  

22.00 #ВУКРАЇНІ 
22.30 “Схеми. Корупція в деталях”

Ñóáоòа, 9 áерезíя
7.00  /с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Смак сиру” 
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04, 22.00 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.16 “Діалоги”
19.48 “Лайфхак українською”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Мо-

розовою
21.30 #NeoСцена з Олегом  Вер-

гелісом 

Íедіëя, 10 áерезíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34, 16.48 “Хто в домі хазяїн?”
10.04, 16.18 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Смак сиру” 
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05, 15.10 “Українська 

читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
17.14 “Лайфхак українською”
17.23, 22.00 “UA: Фольк”
18.30 “Спільно”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростиславом  

Семківим 
21.30 #КіноWALL з Сергієм  Трим-

бачем

10 березня
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Брауні з вишнею

ПОТРІБНО: 200 г шоколаду, 
100 г вершкового масла, 20 г ка-
као порошку, 15 г цукру, 3 яйця, 
100 г борошна, 300 г вишень без 
кісточок.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад 
з маслом розтопити. Додати цу-
кор і какао, добре перемішати. 
Додати яйця, потім вишні, зно-
ву перемішати. Додати борош-
но, перемішати. Форму для випі-
кання змастити маслом, виклас-
ти тісто. Випікати в розігрітій до 
180 градусів духовці 25 хвилин.

Шоколадно-лимонний 
пиріг

ПОТРІБНО: 1 яйце, 50 г цу-
кру, 70 г вершкового масла, 20 
г какао, 30 г мигдалю, 100-150 
г борошна.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 4 яйця, 1 
жовток, 150 г цукру, 150 мл 
вершків 33-35 % жирності, 2 
лимон, трішки шоколаду.

ПРИГОТУВАННЯ: яйце зби-
ти з цукром, додати масло, пере-
мішати. Мигдаль збити в блен-
дері, додати в суміш. Додати ка-
као, перемішати, додати борош-
но і замісити тісто. В змащену 
олією форму для запікання ви-
класти тісто, розрівняти, зроби-
ти бортики. Накрити харчовою 
плівкою і поставити на 30 хви-
лин в холодильник. Плівку зня-
ти, а на тісто покласти папір для 
випікання.

Насипати квасолі чи гороху, 
для того, щоб тісто не підняло-
ся і краще пропеклося. Поста-
вити в розігріту на 180 граду-
сів духовку на 15 хвилин. Шкір-
ку лимона потерти на тертці, 
з м’якоті витиснути сік, всьо-
го потрібно 100 мл соку. Яйця і 
жовток збити з цукром, додати 
вершки. Додати цедру і сік ли-
мона, змішати. Вилити начин-
ку на корж (папір з квасолею чи 
горохом викинути), поставити 
в духовку і випікати ще 45 хви-
лин. Коли пиріг схолоне, поси-
пати його тертим шоколадом.

Торт «Наполеон»  
з кисломолочним сиром

ПОТРІБНО: 400 г кисломо-
лочного сиру, 1,5 скл. цукру, 4 
жовтки, 2,5-3,5 скл. борошна, 2 
ч. л. соди погашеної оцтом.

ДЛЯ КРЕМУ: 1 л молока, 1,5 
скл. цукру, 4 білки, 2 ст. л. бо-
рошна, 400 г вершкового масла, 
ванілін за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: кисломо-
лочний сир перетерти з цукром, 
додати жовтки, соду і залишити 
на 20-30 хвилин. Додати борошно 
і замісити тісто. Розділити його 
на 8-10 частин і розкачати тон-
кі коржі. Випікати у розігрітій до 
200 градусів духовці 15 хвилин.

ДЛЯ КРЕМУ: білки зміша-
ти з цукром, додати борошно, 
розбавлене з водою чи моло-
ком. Молоко закип’ятити, по-
мішуючи додати білки, варити 
до консистенції киселю, охоло-
дити. Коли крем трішки охоло-
не, додати масло і перемішати. 
Коржі намастити кремом. Один 
корж покришити і посипати 
верх торта. Прикрасити цуката-
ми, горіхами, фруктами.

Шоколадний пляцок  
із сирними «рафаелками»

ПОТРІБНО: 250 г кисломо-
лочного сиру, 4 яйця + 2 жовт-
ки, 1 скл. цукру, 50 г кокосової 
стружки, 2 ст. л. крохмалю, 3 ст. 
л. пшеничного борошна, 3 ст. л. 
какао-порошку, 1 ч. л. розпушу-
вача, 2 ч. л. ванільного цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: виміша-
ти сир, 0,5 скл. цукру, 2 жовт-
ки, кокосову стружку та крох-
маль. Мокрими руками сформу-
вати кульки однакової величи-
ни. Глибоку форму добре змас-
тити жиром і притрусити бо-
рошном. На дно рівномірно ви-
класти кульки. 4 яйця збити з 
цукром, додати 3 ст. ложки бо-
рошна, змішаного з розпушу-
вачем, і 3 ст. ложки какао. За-
лити шоколадним тістом сирні 
кульки і поставити у розігріту 
духовку. Випікати 30-40 хв., го-
товність тіста перевірити зубо-
чисткою. Якщо встромлена па-
личка виходить сухою, бісквіт 
готовий. Готовий пиріг дістати 
з духовки і остудити на решітці. 
Зверху можна полити шоколад-
ною помадкою або притрусити 
цукровою пудрою.

Кекси на кефірі  
з вишнями

ПОТРІБНО: 3 яйця, 1 скл. ке-
фіру або кислого молока, 1 скл. 
цукру, 100 г вершкового масла, 
2 ст. л. соняшникової олії, 2 скл. 
борошна, 0,5 ч. л. соди, гашеної 
оцтом, ванілін на кінчику ножа, 
щіпка солі, 1 скл. вишень без 
кісточок, 2 ст. л. какао-порошку, 
1 ст. л. коньяку, або рому, 1 ст. л. 
лимонної цедри, цукрова пудра.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з цукром та щіпкою ваніліну 
в густу піну. Додати кефір, олію, 
розтоплене масло, сіль, соду, по-
гашену оцтом, ще раз збити. По 
ложці додавати просіяне борош-
но, вимішуючи лопаткою або ві-
ничком до однорідності(на цьо-
му етапі вже не збивати). Відді-
лити половину тіста в іншу по-
судину, додати дві ложки какао 
і коньяк, вимішати. В біле тісто 
додати лимонну цедру. Формоч-
ки для кексів змастити маслом. 
Ложкою викладати по черзі біле 
і шоколадне тісто. Покласти по 
три вишеньки і трішки втисну-
ти їх в тісто. Випікати в розігрі-
тій духовці при 180-190 градусах 
20-25 хвилин. Перевірити готов-
ність дерев’яною паличкою або 
зубочисткою. Готові кекси діста-
ти з форми та схолодити. Поси-
пати цукровою пудрою.

 Горіховий медівник
ДЛЯ ТІСТА: 15 волоських го-

ріхів, 500–600 г борошна, 2 ч. л. 
соди, по 300 г меду і цукру, 6 яєць.

ДЛЯ КРЕМУ: 500 г густої 
сметани, 300 г цукрової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця і цу-
кор покласти в глибоку миску ре-
тельно збити міксером. Додати 2 
ч. ложки соди (без чубка) і відра-
зу додати мед, добре збити міксе-
ром. Подрібнити горіхи скалкою 
(виходить приблизно 1 скл.), до-
дати в тісто, перемішати міксе-
ром (на низькій швидкості). Про-
сіяти борошно, всипати в тісто 
поступово, продовжуючи міша-
ти міксером. Тісто повинно ви-
йти не густе і не рідке. Змастити 
форму олією, дно встелити зма-
щеним пекарським папером. Ви-
лити 1/4 тіста, розрівняти. Випі-
кати у розігрітій до 180 градусів 
духовці близько 15 хв. Випекти 4 
коржі, трохи обрізати їх з країв, 
кожен густо намастити кремом. 

ПРИКРАСИТИ: шматочок 
шоколаду розтопити на водя-
ній бані з ложкою олії, пере-
класти в торбинку (файл), зро-
бити маленький отвір і нанести 
на поверхню паралельні кола, 
зубочисткою водити спочатку в 
одну сторону, потім в другу.

Французький  
лимонний кекс

ПОТРІБНО: 150 г вершко-
вого масла, 130 г борошна, 120 
г цукру, цедра і сік 1 лимона, 3 
яйця, цукрова пудра для глазурі.

ПРИГОТУВАННЯ: З лимо-
на вичавити сік. Цедру наріза-
ти стружкою, покласти у кастру-
лю і залити на 2 пальці водою. Ва-
рити цедру на середньому вог-
ні, поки вся рідина не випаруєть-
ся, охолодити. Розігріти духовку 
до 175. Розтерти цукор з вершко-
вим маслом, поки маса не побіліє. 
Додати борошно, перемішати ло-
паткою. Яйця розділити на білки 
і жовтки. Додати в масляну масу 
по одному жовтки, кожен раз до-
бре перемішуючи, щоб вони по-
вністю змішалися. Влити май-
же весь лимонний сік (2 ст. лож-
ки залишити для глазурі) і пере-
мішати. Додати цедру. Збити біл-
ки в густу стійку піну і обережно 
ввести їх у тісто. Змастити фор-
му жиром, вилити туди тісто. Ви-
пікати 40 хвилин. Готовність пе-
ревірити дерев’яною паличкою. 
Дістати з духовки, трішки охоло-
дити. У мисці розтерти 5-6 ст. ло-
жок цукрової пудри з лимонним 
соком. Консистенція має бути та-
кою, щоб добре лягала і не роз-
тікалася по поверхні. Змастити 
кекс глазур’ю і дати їй застигнути.

Маковий сирник

ПОТРІБНО: для тіста - 300 г 
пісочного печива, 125 г вершко-
вого масла, 2 ст. л. какао.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 500 г кис-
ломолочного сиру, 350 г макової 
маси, 120 г цукру, 80 г чорного 
шоколаду, 80 г ванільного пудин-
гу, 40 мл молока, 3 курячі яйця.

ПРИГОТУВАННЯ: пісочне пе-
чиво подрібнити за допомогою 
блендера або кухонного комбай-
на, додати какао. Вершкове мас-
ло розтопити і з’єднати з подріб-
неним печивом, ретельно перемі-
шати. Підготувати роз’ємну форму 
для випічки, викласти підготов-
лену масу з печива, какао і масла. 

Розрівняти тісто, зробити борти-
ки, міцно притискаючи тісто. По-
ставити в холодильник форму із 
заготовкою. В чаші блендера пе-
ремішати кисломолочний сир, цу-
кор, 2 курячі яйця і 40 грамів ва-
нільного пудингу. Маса має бути 
однорідною. Макову масу помісти-
ти в чашу блендера і збити з 1 яй-
цем та 40 грамами ванільного пу-
дингу. Збивати близько 1 хвили-
ни. З холодильника дістати фор-
му з заготовкою, викласти поло-
вину сирної маси, потім макову на-
чинку і поверх знову сирну. Кожен 
шар акуратно розрівнювати.

Поставити маковий сирник у 
розігріту духовку і випікати при 
температурі 180º приблизно 60 
хвилин. Вимкнути духовку, від-
крити двері і залишити сирник, 
щоб охолов, не виймаючи з ду-
ховки. Приготувати шоколадну 
глазур. Підігріти молоко до 45º. 
Якщо буде надто гаряче, то шо-
колад згорнеться. Шоколад по-
ламати на шматочки і покласти в 
тепле молока, швидко перемішу-
вати до однорідної маси. Дістати 
охолоджений маковий сирник з 
духовки і полити шоколадом.

Найпростіше тісто  
на круасани

ПОТРІБНО: 50 г пресованих 
дріжджів, 200 г молока, 200 г 
маргарину, 1 яйце, 1 ст. л. цукру, 
3 скл. борошна, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі 
розвести у теплому молоці. До-
дати 5 столових ложок борошна, 
розмішати і поставити на 30-40 
хв. у тепле місце, щоб на поверх-
ні з’явилися бульбашки. Додати 
потертий на грубій тертці охо-
лоджений маргарин, усі інші ін-
гредієнти і швидко замісити тіс-
то, щоб часточки маргарину не 
розтанули. Тісто поставити на 
2 години в холодильник (мож-
на залишити на ніч). З тіста зро-
бити кульки, розкатати колом, 
розрізати трикутниками. У ко-
жен трикутник покласти начин-
ку, загорнути від більшого краю 
до гострого. Розкласти на зма-
щене олією деко, дати “відпочи-
ти” 10 хвилин, щоб вироби піді-
йшли. Випікати у розігрітій до 
200 градусів духовці 10 хвилин, 
далі вогонь збавити до 180 гра-
дусів і випікати ще 20 хвилин.

Солодкі смаколики 
на свята 
і щодень
на свята на свята на свята на свята на свята на свята на свята на свята 
і щоденьі щоденьі щоденьі щоденьі щоденьі щоденьі щоденьі щодень

Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики Солодкі смаколики 
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ДО УВАГИ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ.  
ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» ПОВІДОМЛЯЄ:

Телефони Контакт-центру  
ПрАТ «Тернопільгаз»:
(0352) 51-99-04, 097-051-99-04  (Київстар)          
095-051-99-04 (Vodafone)

Оскільки розрахунковим періодом є календарний місяць, то 
за період від дати подання показника до його закінчення об’єм 
природного газу буде визначено розрахунковим методом згідно 
з вимогами Кодексу газорозподільних систем. 

У разі невідповідності розрахункового показника фактично-
му його уточнення можна здійснити після 5-го числа місяця, що 
наступає за розрахунковим.

У зв’язку з численними зверненнями 
побутових споживачів, яким довелось 
зіткнутись з незручностями при 

зверненні в «Особистий кабінет» та 
Контакт-центр для передачі показників 
лічильників газу в період з 01 по 05 
лютого 2019 року, ПрАТ «Тернопільгаз» 
повідомляє, що зазначені сервіси для 
передачі показників лічильників працюють 
безперервно, тобто подати фактичний 
показник лічильника можна і 15-го, і 20-го 
числа поточного місяця.

ОВЕН 
Партнер буде зачарований ва-

шою вразливістю і зробить усе, щоб 
ви тільки посміхалися. Не зловжи-
вайте чуйністю обранця і будьте 
серйозними.

ТЕЛЕЦЬ 
Успiх вам гарантовано. Ви зумі-

єте залучити багато корисних лю-
дей. Гроші сипатимуться на вас з 
усіх боків, адже ви дивним чином їх 
притягуєте.

БЛИЗНЮКИ 
У будь-якій справі ви досягнете 

успіху. Зверніть увагу на конкурен-
тів, серед них знайдуться люди, які 
давно мріють перейти на ваш бiк.

РАК 
Особисте життя буде багате на 

любовні зустрічі й дивовижні поба-
чення, але щоб не стати другим Дон 
Жуаном, намагайтеся тримати себе 
в руках.

ЛЕВ 
Ви зарекомендуєте себе пере-

можцем по життю. Любов може під-
стерегти вас у будь-якому місці, 
тому будьте завжди у всеозброєнні.

ДІВА 
Якщо ви вільні, вам треба зна-

йти обранця, однак при виборі зва-
жайте не тільки на зовнішні харак-
теристики. Шукайте партнера з ви-
соким рівнем інтелекту, щоб через 
місяць вам не стало нудно.

ТЕРЕЗИ 
Не драматизуйте стосунки, кра-

ще поставтеся до всього простіше. 
Мало хто зважиться змагатися з 
вами. Ваші вміння та здібності бу-
дуть на висоті.

СКОРПІОН 
Ви станете надзвичайно прива-

бливими, що допоможе знайти дру-
гу половинку. Намагайтеся частіше 
виходити у світ, щоб себе показати 
й подивитися на iнших.

СТРІЛЕЦЬ
Вам удасться проявити талан-

ти й спробувати себе в бізнесі. 
Не потрібно боятися грізних кон-
курентів, просто довіртеся чут-
тю і дійте. У вихiднi чекайте на 
важливi новини.

КОЗЕРІГ 
Вiдбудуться змiни у вашому 

життi, з основної роботи краще не 
звiльнятися. І хоча грошей буде до-
статньо, стабільність все одно грі-
тиме душу, та й гаманцю не зава-
дить кiлька тисяч гривень.

ВОДОЛІЙ 
Зміна вражень просто необхід-

на, спробуйте себе в різних видах ді-
яльності. Начальство завалить вас 
різноманітною і дуже цікавою робо-
тою, та й зарплата буде гідною.

РИБИ 
Намагайтеся дбайливіше ста-

витися до почуттів свого обранця 
і стежте за своєю поведінкою - не-
дбале слово або дія можуть сильно 
засмутити кохану людину.

З 27 лютого по 5 березня
ГОРОСКОП

На базі Лановецьких загально-
освітніх шкіл №1 та №2 за ініціати-
ви Романа Казновецького, голови 
міської ради, та батьків діє спортив-
на секція карате «ГОДЗЮ-рю» - це 
стиль японського карате-до, в осно-
ві якого - поєднання різких і плав-
них дій.

У гуртку займаються діти від 6 
до 15 років. Опікується ними тре-
нер Володимир Попенко. Діти бе-
руть участь у районних, обласних і 

всеукраїнських змаганнях. 
Пан Володимир задоволений 

успіхами своїх підопічних, адже се-
ред них є  призери Кубка України та 
володарі Кубка Рівненської облас-
ті за загальнокомандне третє міс-
це. Це – Катерина Кондрацька, Да-
нило Крещук, Вікторія Гнатюк, Іло-
на Крук, Влад Куза. 

Фото Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА.

Тренуємо силу і дух
Лановецькі каратисти здобувають 
перемоги на місцевих  
та всеукраїнських змаганнях

27 лютого - хмарно, бех опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-13, вдень 1-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.02, захід - 17.58. 

28 лютого - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
1-3, вдень 7-11 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.00, захід - 17.59. 

1 березня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вно-

чі 1-4, вдень 
1-4 градуси те-
пла. Схід сонця 
- 6.58, захід - 18.01. 

2 березня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
2-5, вдень 1-3 градуси морозу. Схід сон-
ця - 6.56, захід - 18.03. 

3 березня - ясно, без опадів, темпе-

ратура повітря вночі 4-5 градусів моро-
зу, вдень 3-6 градусів тепла. Схід сонця 
- 6.54, захід - 18.04. 

4 березня - хмарно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 3-4, вдень 7-10 
градусів тепла. Схід сонця - 6.52, захід - 
18.06. 

5 березня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 5-6, вдень 
6-8 градусів тепла. Схід сонця - 6.50, за-
хід - 18.07.

Погода в Тернополі й області
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 Для передплатників "  Нашого ДНЯ" - знижки.

Потрібні 
охоронці

Вахта. Київ. 
Житло надаємо 
безкоштовно.

050-410-01-19
097-255-88-85

Вітаємо!
Дорогу онучку, 

улюблену 
племінницю
Настю 
Брилюк

із с. Вікнини 
Збаразького району

 з 10-річчям!
Хай промінчик сонця, мов ангелик Божий,
Прилетить до Тебе й сяде на плече,
Принесе здоров’я, щастя й добру долю,
Пам’ятай: ми дуже любимо Тебе!
Хай Тобі сміється сонечко із неба,
Всі зірниці світу засяють для Тебе.
Здоров’я міцного, любові багато,
Нехай кожна днина стане Тобі святом!
Рости наша дівчинко, красива, як квітка, 
Будь завжди усміхнена, весела й привітна,
Нехай Господь Тебе благословляє
І гарну долю посилає.

З любов’ю - дідусь Володимир, бабуся 
Лариса, дядьки Володя і Віталій, тьотя 

Наталя з сім’єю. 

Вітаємо!
Дорогу донечку і сестричку
Анастасію Брилюк

з Днем народження!
Нехай для Тебе сонце світить
І квіти ніжності цвітуть.
Хай у добрі, достатку й мирі
Усі роки Твої пройдуть!
Рости здорова, розумна, слухняна,
Щоб пишались Тобою і тато, і мама. 
Хай маленький Ісусик Тебе береже,
Ангел-хоронитель за руку веде.

З любов’ю – брат Владик, мама Катя, 
тато Василь і вся родина.

Вітаємо!
Дорогу, люблячу племінницю, 

похресницю, сестричку
Настю Брилюк

з ювілейчиком!
Десятий день народження прийшов,
А це таке велике свято,
Хай несе він щастя і любов,
І щирих привітань багато!
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш тепло квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє! 

З любов’ю - тьотя Альона, хресний
 Володя, сестричка Таня, братик Саша. 

Вітаємо!
Від усього серця 

найкращу у світі 
маму, люблячу тещу 

Надію 
Данилівну 

Ганжу
з Вікнин на 

Збаражчині
 із 75-річчям!

Роки відлітають птахами у вирій,
В далекі краї – за обрій летять,
А Вам, наша люба, на ниві життєвій
Сьогодні уже 75!
Низько вклоняємось, мамо рідненька,
Міцного здоров’я з роси і води.
Нехай Ваші добрії  руки
Любов і тепло нам приносять завжди. 
Живіть у радості, у щасті, у силі,
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Хай Мати Божа Вас охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

З повагою і любов’ю - 
зять Дмитро, донечки Тоня, 

Оля і Марія 
з чоловіком Миколою.

 Вітаємо!
Дорогу сестру та 

племінницю 
Марію 

Зеновіївну 
Питулину 
із с. Білявинці 

Бучацького району
з золотим ювілеєм!

Тож скільки літ оцій чарівній жінці?
І скільки весен наспівали солов’ї? 
Вона сміється радісно і дзвінко,
І каже: «Скільки є – то всі мої!»
Які роки, коли так сяють очі, 
І так прекрасна, як сама весна.
Лиш дні народження в жінок бувають,
Років народження в жінок нема.
Всі промені сонця замало зібрати,
Щоб від душі, дорогенька, 

Тебе привітати.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
А ангели щастя на крилах несуть.
Нехай благодатним буде весь вік,
А Бог посилає многая літ!

З любов’ю – сестра Галина 
з сім’єю, сестра Марія з сім’єю 

з Тернополя, тьотя Орися, 
дядько Степан зі Старих Петликівців 

Бучацького району.

Вітаємо!
Чудову племінницю, 

дорогу куму
 Оксану 

Михайлівну 
Книжник

із с. Старі Петликівці 
Бучацького району

із 30-річчям!
Прийми найкращі побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Бо Тобі пташка на калині
Нащебетала дзвінко тридцять літ!
Нехай життя Твоє буде щасливим,
Спокійним і дуже легким,
Світлим, як сонячний промінь, 
Красивим і, як дитинство, завжди золотим.
Під мирним небом, в радості без меж
Живи в достатку, в спокої, любові,
Від долі, кажуть люди, не втечеш,
Тож хай вона складається казково!
Міцного здоров’я, гарних подій,
Ясного сонця і здійснення мрій! 

З любов’ю – кума Галина з сім'єю, тьотя 
Марійка з сім'єю з Тернополя, тьотя 

Орися та дядько Степан зі Старих Пет-
ликівців Бучацького району.

Вітаємо!
Дорогу, люблячу, турботливу, мудру 

бабусю і прабабусю 
Надію Данилівну Ганжу

з 75-річним ювілеєм!
Бабусю рідненька, ластівко мила,
Вас щиро вітає вся наша родина:
І діти, й онуки, й малі правнучата,
Бо Ваша душа така щедра й багата.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, спокою і миру.
Хай Вас ангели охороняють,
Невдачі й хвороби не дошкуляють. 
Бажаєм у щасті, у радості жити
І на столітній ювілей усіх нас запросити.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує Вам многії і благії літа.

З великою і вдячністю –
 ваші 14 внуків і 15 правнуків.

 

Вітаємо!
Дорогу дружину, дбайливу матусю, 

люблячу бабусю та прабабусю
Галину Василівну Мукоїду  

із с. Бодаки Збаразького району
із 75-річним ювілеєм!

Летять роки, немов чайки над водою,
І разом з ними доля не проста
А Ви завжди лишайтесь молодою
Живіть у щасті, радості до ста!
Дозвольте, матусю, нам Вас привітати 
І найтепліші слова Вам сказати:
Бо поки є мама, доти є сонце
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч й розрада,
Живіть нам матусю сто років на радість. 
Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло
За руки робочі, безсонні ночі, 
За те, що зростили, за хліб на столі
Спасибі Вам мамо, уклін до землі.
Спасибі матусю, що життя дарували
Спасибі матусю, що Ви нас навчали.
Здоров'я міцного зичимо щиро
Ласки від Бога, від дітей тепла
На многії, щасливії літа!

З повагою - чоловік Анатолій, дочки: 
Люба, Марійка, Оксана, зяті: 

Василь, Анатолій, Сергій. 
Внуки та правнуки: Артемко, Максимко, 

Сашуня, Діма, Даринка, Анютка.

Вітаємо!
Настоятеля храму святого Георгія 

Побідоносця
сіл Великі та Малі Вікнини

Олексія Вознюка
із 45-річним ювілеєм!

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає,
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим батюшкою є. 
Хай додасть наснаги Вам і сили,
У душі панує спокій, мир, тепло,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
Щоб смуток, тривоги і біль
Забули до Вас дорогу,
Щоб кожен Ваш крок у житті 
Святився присутністю Бога!
Хай Матінка Божа Вам силу дає,
У Вашім служінні Всевишньому 

і громаді,
Хай ангел-хранитель на поміч стає,
І стежечка долі Вам стелиться

 без перепадів!
З повагою – парафіяни і хористи.

 

Вітаємо
Дорогу племінницю, 

хресну маму, дружину, 
маму і донечку

Оксану 
Григорівну 

Гушпет 
З Днем народження! 

Із святом Тебе нині вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм –
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай гладенькими будуть стежини
І збуваються мрії щораз,
Не затьмарюють погляд сльозини
Та ніколи не буде образ!
Бажаєм, щоб сонце Тебе зігрівало,
Рідні усмішки завжди дарували.
Природа здоров’я Тобі припасла,
А ластівка щастя мішок принесла.
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Радість і спокій на крильцях несуть!

З любов’ю - тьотя Оля з дочкою Ната-
лею, сином Михайлом і їхні сім'ї, тато, 

чоловік, діти Андрій, Олексій, Танюшка.

Вітаємо!
Дорогу маму, 

найкращу у світі 
бабусю

Катерину 
Василівну Бичко

із с. Теофіпілка 
Козівського району

з Днем народження!
Де взяти слів, щоб вдячність передати,
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, 
невтомну роботу,
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили. 
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть нам на радість,

 бо Ви в нас – найкраща!
З повагою та любов’ю – Надія, Ганна, 

Ольга, Марія з сім’ями, внуки, правнуки 
та приятельки Марія Хомко, 

Софія Рудак, Іванна Ярема.

Вітаємо!
Доброго чоловіка і зятя, гарного 

батька
Ігоря Миколайовича 

Вальчишина
з Вікнин на Збаражчині 
з Днем народження!

Всього, що найкращого в світі буває,
Тобі від душі ми бажаєм.
Найперше спокою і миру в родині,
Щоб радість всміхалась 

при кожній хвилині. 
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя 

на всеньке століття.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає. 
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!
Нехай зозуля кує щоліта:
Многая, многая, многая літа!

З любов’ю - дружина Катя, сини Олек-
сандр, Василь, теща Галина і вся родина.

Вітаємо!
Дорогого зятя, чоловіка, сина, тата, 

племінника і внука 
Ігоря Олександровича 

Антонюка
з Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була.
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує многа літ!

З любов’ю - тесть Дмитро, теща Тоня, 
мама Надя, дружина Світлана, діти 

Антоніна, Юра, Діма, бабуся Надя, тьотя 
Оля і тьотя Маруся з сім’ями, швагрі 

Андрій і Сергій з сім’ями.




