
Ре
кл

ам
а:

 
+3

8 
(0

68
) 3

64
-0

8-
54

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

11 березня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 2-3, вдень 6-8 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.39, захід - 18.17. 

12 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 4-5, вдень 12-
14 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.37, захід - 18.18. 

13 березня - хмарно 
з проясненням, можли-
вий дощ, температура 

повітря вночі 5-8, вдень 
6-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.35, захід - 18.20. 

14 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 2-4, вдень 2-4 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.32, захід - 18.21. 

15 березня - ясно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 0-2 гра-
дуси морозу, вдень 1-2 
градуси тепла. Схід сон-

ця - 6.30, за-
хід - 18.23. 

16 березня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 2-3 градуси 
морозу, вдень 4-7 гра-
дусів тепла. Схід сонця 
- 6.28, захід - 18.24. 

17 березня - хмарно, 
без опадів, температура 
повітря вночі 2-3, вдень 
4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.26, захід - 18.26.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 
6 місяців - 159 грн. 40 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Казка для двох 

під куполом 
карпатської ночі 11 стор.

В’ячеслав Хім’як:  
«Театр – це думка, 
загорнута  
в чуттєвість» 3 стор.

У Скалі-Подільській на 
Тернопільщині місцеві 
жителі виступають проти 
перегородження русла Збруча

«Не дамо знищити 
нашу річку!»

8 
стор.

У березні 
споживачі 

отримають одну 
платіжку за газ

Лютневі платіжки 
за газ об’єднають: у 
березні споживачі 

отримають одну 
платіжку за газ. У ній 
будуть об’єднані суми за 
споживання газу і його 
транспортування.

За лютий споживачі отрима-
ють найнижчу платіжку за весь 
опалювальний сезон. «Українці, 
які на індивідуальному опаленні, 
заплатять до 40 відсотків менше 
за тепло, ніж в лютому 2019 року», 
- повідомили в Кабміні.

Україну чекає три незначних 
метеоудари у березні. Наразі сонце 
у фазі сонячного мінімуму, відтак 
потужних коливань не очікують.  
Згідно з даними вчених лаборато-
рії рентгенівської астрономії Сонця 
ФІАН, 19, 27 та 28 березня соняч-
на активність спровокує магнітні 
бурі. Відтак, люди можуть відчува-
ти певний психологічний та фізіо-
логічний дискомфорт.

Магнітні бурі 
у березні
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- Складається дещо дивна ситу-
ація. Для тернополян, які цікав-
ляться місцевим політичним 
життям, не є секретом те, що 
тернопільський осередок «Гро-
мадянської позиції» показував 
непогані результати. І раптом 
керівник цього осередку вихо-
дить з партії. Безпричинним 
такий крок бути не може. Що 
трапилось?

- Розпочну з оцінки результатів. На 
мій погляд, вони були не просто непога-
ними, а навіть дуже добрими, якщо оці-
нювати партійну ситуацію у всеукраїн-
ському порівнянні. Я був біля витоків 
створення обласної організації, 10 ро-
ків її очолював, тож можу бути не тіль-
ки професійно-обізнаним, а й, повір-
те, об’єктивним. Зрештою, цифри – то 
вперта річ, а вони говорять самі за себе. 
Скажімо, у Тернополі Анатолій Грицен-
ко на виборах Президента, у порівнянні 
з іншими обласними центрами, тричі 
отримував найкращі результати. Щоб 
проілюструвати це порівняння, візьму 
виборчі цифри наших львівських су-
сідів. У 2010-ому тернополяни відда-
ли Гриценку 5,21% і це був найвищий 
показник в Україні. А друге місце його 
рідні Черкаси – 3,8%, у Львові 3,12%.  
У 2014-ому році в Тернополі – 10,8%, в 
Черкасах – 8,75% і в Львові – 7,5% . Але 
найефективнішою наша місцева органі-
зація була на минулорічних президент-
ських виборах. Кандидату Анатолію 
Гриценку свої голоси віддали майже 
23% тернополян, а у Львові знову був 
другий результат – на 5% нижчим. На 
місцевих виборах у 2015-му ми виборо-
ли друге партійне місце в Україні. Тіль-
ки у Тернополі і Львові «Громадянська 
позиція» отримала депутатські місця в 
обласних та міських радах.  І це, знаєте, 
не просто сухі статистичні цифри. За 
ними стоїть праця місцевих партійців, 
які були поруч, довіра виборців, яка зо-
всім непросто завойовується. Принагід-
но дякую усім…

- Ну, тим паче, вже відштовху-
ючись від конкретних результа-
тів, давайте все ж повернемось 
до головної частини попередньо-
го запитання: чому Петро Лан-
дяк не тільки залишив керівну 
посаду у тернопільській органі-
зації, а й зовсім вийшов з партії? 
Може, ви не хочете про це гово-
рити?

- Ні, я відповім на це запитання, але 
буду лаконічним. Причин декілька. Ви 
знаєте, що після парламентських вибо-
рів 2019 року  Анатолій Гриценко зали-
шив посаду керівника партії. Вважаю, 
що «Громадянська позиція», принай-
мні тоді, була партією лідерського типу. 
Коли ж лідер від справ відходить, то у 
партії часто починаються, м’яко кажу-
чи, неприємні процеси – скажімо, без-
лад та вседозволеність. Так трапилось 
і у нашій партії. І хоча Анатолій Гри-
ценко, склавши повноваження лідера, 
залишився у  Раді партії, де-факто він 
від справ все ж відійшов і, очевидно, не 
всі нинішні внутрішньопартійні  про-
цеси та події у повній мірі контролює 
і має змогу впливати на них. Конкрет-
ний і важливий приклад. Наприкінці 
січня  виникло намагання ліквідувати 
тернопільську міську організацію «Гро-
мадянської позиції» з причини нібито 
її незадовільної роботи. Центральною 
радою партії нібито ставилась мета по-
збавити організацію статусу юридич-
ної особи, але з таким формулюванням 
я категорично погодитись не міг. Адже 
така оцінка роботи міської організації 
– необ’єктивна, безпідставна і неправ-
дива. Про результати роботи я вже го-
ворив. І коли намагання «протягнути» 
саме таке формулювання не припини-
лись, на знак протесту я і голова міської 
організації Андрій Ткаченко вийшли з 
рядів партії. Повторюсь – такі процеси 
для мене не тільки неприємні, а  й абсо-
лютно неприйнятні. Миритись з ними 
не міг…

 - Користуючись можливістю, 
запитаю і про Вашу оцінку ни-
нішньої ситуації в державі. Зро-
зуміло, що вона, ця ситуація, 
впливає на стан справ у Тернопо-
лі та в області загалом…

- Безпосередньо і кардинально 
впливає. Все, що зараз відбувається, 
як то мовиться, «на місцях», є наслід-
ком  дій або, навпаки, бездіяльності 
центральної влади. Хоча, прихід Пре-
зидента Зеленського оцінюю як певний 
рубіж між радянським минулим і зо-
всім іншим політичним майбутнім, яке, 
сподіваюсь, в Україні все-таки настане. 
Володимир Зеленський – нетиповий 
політик, його президентство зупинило 
чергову ротацію, тобто  пересідання з 
крісла в крісло так званих «політичних 
професіоналів», які хоча й достатньо 
підготовлені до виконання службових 
обов’язків, однак, насамперед, дбали 

не про народ, а про власні інтереси. 
Тепер відсікли «старі обличчя», але, як 
знаємо, й «нові» позитивного резуль-
тату не принесли. З найбільшою про-
блемою України  - корупцією, яка не 
дає підніматись Україні,  так і не поча-
ли боротись, хоча вже скоро рік новій 
владі. Уряд, який декілька днів тому 
відправили у відставку, був дуже слаб-
ким.  Я і раніше говорив та писав про те, 
що міністри, які взялись «піднімати» 
житлово-комунальну сферу, будівни-
цтво, регіональну політику, економіку 
загалом – неспроможні це робити.  Та 
й взагалі, я не називав би його Урядом 
Гончарука. За Конституцією України 
Уряд загалом мав би формуватись де-
путатською коаліцією та обраним нею 
Прем’єр-міністром. Але, насправді, всі 
міністерські посади були визначені в 
офісі Президента або ним особисто… 

- Тоді, чи не загрожує згодом 
така ж доля і новообраному 
Прем’єру Денису Шмигалю та 
його міністрам?

 - Зичу Денису Шмигалю успіху. 
Адже його досягнення можуть стати 
успіхом для України. Хоча, буду відвер-
тим, перші враження – не найкращі. 
Уважно слухав виступ пана Шмигаля 
у Верховній Раді. Моє враження може 
бути суб’єктивним, але воно таке:  у 
новообраного Прем’єра, на жаль, немає  
конкретного, комплексного  бачення 
ситуації – що саме і в якій послідовнос-
ті робити насамперед або найближ-
чим часом. Складається враження, що 
Шмигаль, принаймні на момент його 
призначення, не володів достеменно 
інформацією про причини невиконан-
ня бюджету протягом двох останніх  мі-
сяців, а відтак і не сказав, як збирається 
ситуацію виправляти. Вважаю повер-
ховою, якщо не сказати помилковою, 
оцінку Прем’єром подальшого процесу 
децентралізації. А якщо додати сюди 
ймовірне бажання продовжити  тиск по 
земельній реформі, то не виключаю, що 
і цей Уряд також може стати «проміж-
ним». Правда, після цього прогнозую, 
що може бути обвал рейтингу Зелен-
ського, а тоді можуть відбутись дочасні 
вибори до Верховної Ради.

- А як Ви оцінюєте ті настано-
ви, які давав новому Уряду Пре-
зидент Зеленський, який теж 
виступав у Верховній Раді? Він, 
здається, не вважає цей Уряд 
«проміжним»…

- Цього і Зеленський зараз не може 
знати, розвиток подій та ситуації по-
каже. А що стосується, як Ви сказали, 
настанов, то вони – непогані, особливо, 
коли Президент підкреслив, що Уряд по-
винен мати пам’ять, слух і зір, оцінюю-
чи нинішнє життя людей, і слухаючи їх. 
Це правильно та логічно. Але хочеться, 
щоб  і в діях та висловлюваннях самого 
Володимира Зеленського була присутня 
чітка логіка. У своєму виступі Прези-
дент, торкнувшись болючого питання 
роботи шахтарів, зазначив, що спочатку 
треба організувати і провести навчання, 
перекваліфікацію їх, створити для них 
нові робочі місця, і лише тоді ставити 
питання про закриття якихось шахт. 
Погоджуюсь,  це правильно і логічно. 
Але незрозуміло, чому ж тоді влада не 
чує 75% українців, які проти відкриття 
ринку землі? Чому влада не організовує 
навчання, підготовку фермерів. Адже, за 
озвученою логікою, тільки тоді можна 
було б приступати до зняття мораторію 
на продаж землі… Хочеться, щоб слова 
Президента логічно відповідали діям, 
особливо, коли ці слова він проголошує 
у парламенті  держави. 

- І на завершення хочу повер-
нутись до початку розмови. 
Невже ви, залишивши «Грома-
дянську позицію», маєте намір 
взагалі припинити політичну 
діяльність?

- Буду відвертим – шкода, що саме 
таким чином завершилась моя робота у 
«Громадянській позиції». Цій партії чес-
но віддав десять років. Але перегортаю 
цю сторінку, адже життя, дякувати Богу, 
триває… А що стосується політичної ді-
яльності, то припиняти її не збираюсь. 
Сподіваюсь, мій досвід ще принесе ко-
ристь. А якою саме буде ця діяльність, 
можливо, розповім Вам у наступному 
інтерв’ю. Дякую за нинішню розмову.

 Василь НАУМЕНКО.

Петро ЛАНДЯК: «Є ситуації, 
з якими не можу миритись 

за будь-яких обставин»
Влітку минулого року відомий тернопільський політик Петро Ландяк 
склав з себе повноваження голови обласної організації партії 
«Громадянська позиція», а у лютому 2020-го взагалі відмовився від 
членства в  партії.  Ці дві події залишили після себе не тільки резонанс, а 
й запитання, які ми, власне, й поставили безпосередньо Петру Ландяку.
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В’ячеслав Хім’як зіграв на сцені нашо-
го театру більше ста ролей. Однаково 
яскравих, де енергетика актора, його та-
лант зворушували і зворушують серця 
вже не одного покоління глядачів. 

Він – театральний педагог. Кіноактор 
і глибокий майстер читання поетичного 
слова, насамперед, Шевченкового.

Отож, розмовляємо із завідувачем 
кафедри театрального мистецтва 
ТНПУ, професором, народним артис-
том України, актором Тернопільського 
академічного обласного драматично-
го театру ім. Т. Шевченка В’ячеславом 
Хім’яком. Про театр, про життя, люд-
ські цінності…

В’ячеслав Антонович недавно отри-
мав премію братів Лепких за роль Ма-
зепи в однойменній виставі. Я мала роз-
питувати його про театр. А він почав з 
журналістики. 

Про юність і мрії 
- У дитинстві я хотів бути журналістом. 

Вступити обов’язково в столичний універ-
ситет. Багато журналістів ставали письмен-
никами. І для мене, думав, тоді буде відкри-
тий шлях до письменницької роботи. Такий 
самовпевнений сільський хлопчик. Але я 
навіть не пробував. Театр витиснув все ще з 
юності.

У десятому класі я відвідував народний 
театр Кам’янець-Подільського міського бу-
динку культури. Після школи поїхав з цим 
театром на гастролі. Пригадую дядю Борю, 
начальника монтувального цеху. От він лю-
бив театр, де були хоч маленькі зарплати, 
але особлива магія, - і все.  Хоча комусь таке 
видається дивацтвом.

Згодом я багато бачив таких дивакува-
тих людей, які заради того, щоб займатися, 
чим люблять, ішли на малі зарплати. Я при-
їхав до Тернополя, у театр, у 1974-му. (До 
цього В’ячеслав Хім’як працював у Хмель-
ницькому драмтеатрі – ред.). Думав, на 
кілька сезонів, а залишився на все життя. 
Отримував тоді 95 карбованців. Але я зро-
зумів: коли займаєшся тим, що не любиш, 
коли весь час у напрузі – це не життя. І в зрі-
лі роки у цьому переконався. Це важливо 
не лише в роботі. Я дуже рано одружився. 
І в мене склалося з дружиною - не напру-
жує. Раніше вона на всі вистави ходила, і не 
один раз. Разів десять могла дивитися, на-
приклад, виставу «Моя професія - синьйор 
з вищого світу»…

Не можна сказати, що робота в театрі 
найкраща для сімейного життя. Таке є в 
кожній публічній професії -  хтось квіти по-
дарував, хтось на тебе подивився, хтось 
комплімент сказав… Дружина ставилася до 
цього з розумінням. Ми виростили двох ді-
тей і вже більше 50 років разом.

Про ролі
- Ви реалізували себе у провідних, ве-

ликих ролях. Це і Барильченко з «Житей-
ського моря», й Іван, фермер у «Євангеліє 
від Івана», Леонідо Папагатто, Отелло, 
Мазепа, Шевченко… І Тев’є-молочник  з 
«Поминальної молитви». На цю виставу, 
до речі, багато хто ішов, щоб побачити у 
цій ролі Хім’яка. Вам таланило на славу, 
на ролі, на глядачів…   

- Я в професійному театрі більше 50 ро-
ків. Є ролі, з якими не розлучаєшся - ти їх не 
граєш, а вони живуть. А є ролі "службові", 
але дякую Богу, що і вони були. До кожної 
своєї роботи я ставлюся так, ніби граю дуже 
велику роль. Тому не можу сказати про якусь 
зі своєї ролей, що вона "маленька".

От уявіть собі, що якийсь епізод грає 
вправний, хороший артист - він переверне 
виставу догори дном. Був такий випадок. 
Знаменитий Амвросій Бучма виступав тут, у 
Леся Курбаса, в Тернопільських театральних 
вечорах. Мав зіграти Трохима у виставі "Мар-
тин Боруля". А роль – винести самовар. По-
ставити, махнути рукою і піти. Бучма вийшов, 
виніс самовар. У залі - грім аплодисментів. Він 
пішов. А всі чекали, що буде щось говорити. 
Режисер йому: "Броник, давай ще раз". Пі-
шов - знову аплодисменти. І так він три рази 
ходив взад-вперед. Це до того, що нема "ма-
леньких" ролей, є "маленькі" артисти.

Про театр
- В’ячеславе Антоновичу, а що для вас 

театр?
- Театр – це думка, загорнута в чуттєвість. 

Думка – емоційна, вона якось у вас так захо-
дить, що ви навіть не відчуваєте. Так як любов.

Часто сперечаються про те, яким має 
бути театр.  Сьогодні безліч різних шоу, але 
"розважалочка" - це ще не театр. Хоча роз-
важальний театр повинен бути. Не завжди ж 
говорити серйозно. Як там у Горіна - всі най-
більші підлості вчинені всерйоз. Але якщо 
мова про театр, то предмет балачки в ньому 
має бути серйозним. У тернопільського по-
ета Бориса Демківа є гарна фраза: "… адже 
театр, панове, це не гра". Згадуються і слова 
іспанського поета і драматурга Гарсія Фе-
деріко Лорки. Він сказав, що в театрі натовп 
стає народом. Об’єднує ідея. І якщо нема 
взаємодії – моєї енергії у вас, а вашої в мені, 
якщо не вдається достукатися до глядачів, то 
актору треба зайнятися чимось іншим. Тому 
що театр повинен розширювати горизонти, 
і це потребує майстерності. Адже людям по-
добається, коли можна сказати - о, ти такий 
самий! Зараз дійшло до абсурду. Ми і Шевчен-
ка так "підтягуємо" до середньостатистичних 
інтересів: досліджуємо, скільки він пив, з ким 
спав, чому дітей нема. А якщо є, то якої групи 
крові. Але Шевченко чим сильний? У нього є 
два крила: поезія і пензель. Скільки кожен з 

нас може назвати картин Шевченка? А скіль-
ки його віршів, цитат знає? 

Біда в тому, що нині є багато можливос-
тей, але в публіки знизився смак і зросла 
байдужість. Показують хорошу строгу коме-
дію, кажуть - нудно! А від "пупєнца до колєн-
ца" – заходяться від сміху. От в часи Гоголя 
театр називали кафедрою, університетом. 
Ми зараз втрачаємо в театрі дуже важливу 
складову -  кафедру мудрості.  

Про зміни: 
на сцені, в житті 

 - А вам не хотілося змінити Терно-
піль на столичну сцену?

- У певний час хотілося. І пропозиції 
були. Одна взагалі дуже крута. У квітні, мені 
тоді було лише 29, пролунав дзвінок з Киє-
ва - там організовували молодіжний театр. 
Кажуть: "Ми бачили вашу гру і дуже хочемо, 
щоб ви приїхали. Ми знаємо ваш сімейний 
стан, трикімнатна квартира у Києві на вас 
чекає". Формально треба було в серпні про-
йти конкурс. А 28 травня мені присвоїли 
звання заслуженого артиста. На якомусь та-
кому піднесенні їздимо з гастролями по Со-
юзу. Я, Марія Гонта, Анатолій Горчинський, 
Євген Корницький... Моя дружина каже: 
"Дивися, тобі дали звання, за тебе люди по-
ручилися, а ти поїдеш. Там зберуть всіх зі-
рок. А який ти будеш на їхньому фоні?" Але 
я вірив, що зможу. І що поїду. Купив квиток, 
але залишився. 

- А що вас зупинило, можете пригада-
ти через плин літ?

- Я перед цим читав лірику в "Березолі", 
клуб був такий: "Кому за 30". Моя дружи-
на теж була там. Ми жили біля "Березолю", 
повечеряли, ще й вирішили пройтися до 
вокзалу пішки. Поїзд був вечірній. Дружи-
на провела мене до Театрального майдану. 
І я цей квиток чомусь скрутив-скрутив і ми 
вернулися додому. Може, то було провиді-
ння зверху? (Усміхається - ред.).

- Ви заслужений, народний, ви перший 
з акторів за життя, хто має зірку на алеї 
зірок у Тернополі. То все-таки, що для вас 
найцінніше в житті: нагороди, визнання?

- Відповім дуже щиро. Я вже в тому віці, 
коли обманювати нема чого. Перше: я ні-
коли не гнався за грішми і нагородами. Але 
мусив заробляти, бо в мене у 20 років було 
двоє малих дітей, син і донька. Друге: я дуже 
до себе вимогливий, самокритичний, аж до 
самоїдства – майже за Достоєвським. А наго-
роди мене знаходили якось самі.  

 Я грав великі ролі. Перші з’явилися за-
вдяки Павлу Загребельному, Анатолію Бо-
бровському, Анатолію Горчинському. Запро-
шені режисери – це вже був пізніший період, 
епоха Форгеля. Прийшов Федір Стригун, я в 
нього зіграв Івана Барильченка в "Житей-

ськім морі", а ще в "Маклені Грасі" компози-
тора. Навіть така невелика роль, але мене 
дуже розхвалювали. Я зрозумів, що Федір 
Стригун надзвичайно майстерно вміє пра-
цювати з акторами. Тепер я своїм студентам 
кажу: "Ви маєте зрозуміти: по вірі воздасть-
ся".  Тобто, як ти до театру - так театр до тебе. 

Про акторську школу 
В’ячеслава Хім’яка

- Ви багато років присвятили викла-
дацькій роботі. Очолюєте кафедру теа-
трального мистецтва Тернопільського 
національного педагогічного університе-
ту. Можна говорити про потужну шко-
лу актора Хім’яка, яку закінчили більше 
сотні учнів. Нині вони складають чи не 
половину трупи нашого театру, працю-
ють в інших містах. У розмові ви, між ін-
шим, зауважили, що юні дарування зараз 
люблять більше себе в мистецтві, ніж 
мистецтво в собі… 

- З іншого боку, оцінювати це радикаль-
но не можна. Іноді треба полюбити й себе в 
мистецтві. Я навчився без "показухи" сприй-
мати успіх наступного дня. Ніколи не дозво-
ляю ставити себе вище за інших. Пишаюся 
своїми студентами – нині уже відомими ак-
торами. Подивіться, як Євген Лацік працює, 
Юля Хміль, Олександр Папуша, Андрій та 
Оксана Маліновичі, Юрій та Наталя Чернен-
ки, Микола Бажанов, Наталя Олексів… Про-
бачте, що не можу усіх назвати. Я вже навіть 
з Віталієм Луговим граю одну роль – в "Ша-
ріці". Кожен грає по-своєму. 

- Якщо за Шекспіром, життя – це те-
атр, то який ви поза театром? 

- Який я поза сценою? Думаєте, я знаю 
достеменно, яким є В’ячеслав Хім’як? Знаю 
напевно, що кожен з часом міняється вну-
трішньо. В різні періоди я був різним. Зараз 
мені вже достатньо багато років, я можу 
бути самим собою, що навіть дозволяю собі 
плакати. От тепер, під час цієї  непростої си-
туації в країні, - з війною, з цими виборами, 
іноді плачу від безсилля. Хтось має за кимсь 
заплакати. Мій тато любив таку приказку: 
свій якщо не заплаче, то хоч скривиться. А 
потреба в тому, щоб хтось всередині сплак-
нув, є, бо так воно закладено. 

Не хочу тепер нікому нічого доказувати. 
Все є, як є. Як починається "Коран"? Все буде 
так, як буде, навіть, якщо все буде не так. 
А театр все буде. Питання тільки - який? Є 
фраза: які люди – така влада. Курбас її пере-
фразував і сказав: кожен народ заслуговує 
такого театру, який він має. Вірю, ще будуть 
часи, коли люди захочуть прийти, подивити-
ся і подумати. Щоб у театрі духовність була. 

І пам'ять повинна бути. Після артиста ні-
чого не залишається, крім пам’яті…

Записала Зіна КУШНІРУК. 

В’ячеслав ХІМ’ЯК:  
«Театр – це думка, 

загорнута 
в чуттєвість» 

Він тримав у руках квиток на вечірній поїзд до столиці. Там, у Києві, його чекали 
у  театрі. Чому він не поїхав тоді, досі не знає. Можливо, це була доля? Чи все-таки 

прислухався до слів дружини, яка бачила у ньому Актора тут, у Тернополі? 
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За дорученням глави 
уряду, керівники 
відповідних 

відомств мають 
переглянути запаси 
держрезерву на предмет 
забезпечення засобами 
індивідуального захисту 
населення з урахуванням 
тримісячної потреби.

До 11 березня має бути ви-
значено обсяг коштів, необхід-
ний для поповнення держре-
зерву.

Також до 11 березня МОЗ та 
Мінфін мають подати пропо-
зиції щодо збільшення фінан-
сування на закупівлю лабора-
торними центрами МОЗ виро-
бів медичного призначення, 
засобів індивідуального захис-
ту та діагностичних матеріа-
лів, а також тест-систем для 
визначення коронавірусу.

«Прем’єр-міністр доручив 
подати інформацію про ві-
тчизняних виробників інди-
відуальних засобів захисту та 
з’ясувати, чи здатні вони за-

безпечити попит населення та 
медзакладів на індивідуальні 
засоби захисту», - зазначено в 
повідомленні.

Керівник Антимонополь-
ного комітету України має за-
безпечити виконання закону 
про економічну конкуренцію 
і захист прав пацієнтів під час 
роздрібної торгівлі засобами 
захисту.

Міністерству охорони 
здоров’я наказано розроби-
ти комунікаційний план по 
визначенню алгоритмів дій, 

якщо будуть виникати ви-
падки коронавірусу і довести 
його до відома місцевих орга-
нів владі, а також відпрацюва-
ти питання створення мережі 
центрів по контролю і профі-
лактиці захворювань.

Медпрацівникам або/та 
працівникам Держприкордон-
служби доручено передбачи-

ти огляд всіх осіб, що прибу-
вають в Україну з-за кордо-
ну та через контрольні пунк-
ти в’їзду-виїзду з тимчасово 
окупованих територій Доне-
цької та Луганської областей і 
АР Крим.

У пунктах пропуску пови-
нні чергувати реанімаційні та 
медавтомобілі. 
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Легалізація зайнятості – крок назустріч 
до європейського рівня життя

На сьогодні для людини 
під час пошуку роботи одни-
ми з вирішальних є належний 
рівень зарплати та легальна 
праця, отож мудрі роботодав-
ці офіційно працевлаштову-
ють та завчасно закладають 
високий рівень оплати пра-
ці, якщо вони хочуть виграти 
конкуренцію за працівників не 
лише в Україні, а й у інших кра-
їн, адже ми стаємо частиною 
світового ринку праці.

Служба зайнятості Терно-
пільщини вносить свій вклад у 
справу легалізації зайнятості.

Вакансії, які є в базі служби 
зайнятості – офіційні. У січні 
2020 року майже 1,4 тис. робо-
тодавців поінформували служ-
бу зайнятості області про 3,4 
тисячі вакансій. На 1 лютого 
цього року були актуальними 
1260 вакансій. Найбільший по-
пит мали: продавці, водії, охо-
ронці, швачки, трактористи, 
будівельники, офіціанти, ку-
харі. Також пропонували міс-
ця праці професіоналам та фа-

хівцям з досвідом роботи – ме-
неджерам, бухгалтерам, адмі-
ністраторам, артистам. Зали-
шається потреба у підсобних 
робітниках, прибиральниках, 
контролерах енергонагляду та 
вантажниках.

За сприяння служби зайня-
тості протягом січня 2020 року 
вже було працевлаштовано1,5 
тисячі осіб. 

Розвитку легального ринку 
праці на Тернопільщині сприя-
ють й активні програми зайня-
тості. Так, 115 осіб мали заро-
біток, працюючи на громад-
ських та інших роботах тимча-
сового характеру. Після завер-
шення цих робіт 13 осіб пра-
цевлаштовані на постійні ро-
бочі місця. На замовлення ро-
ботодавців 149 безробітних 
проходили профпідготовку; 
94 - завершили навчання, яке 
дало можливість 86-м з них 
знайти прийнятні місця пра-
ці. 25 особам видано ваучер на 
оплату навчання.

Популяризуючи підприєм-

ництво, фахівці служби зайня-
тості організовують відповід-
ні семінари та навчання. Без-
робітним, які склали та успіш-
но захистили бізнес-плани, ви-
плачується одноразово допо-
мога по безробіттю для орга-
нізації підприємницької діяль-
ності. Минулоріч це дало мож-
ливість 43-м краянам відкри-
ти власний бізнес та створити 
додатково ще 5 робочих місць 
і працевлаштувати інших кра-
ян.

Разом з тим,  проводимо ряд 
відповідних інформаційно-
консультаційних заходів для 
безробітних та шукачів робо-
ти, у т.ч. виїзних в ОТГ, залу-
чаючи представників влади 
і місцевого самоврядування, 
Держпраці, Пенсійного фон-
ду, податківців. Фахівці служ-
би беруть активну участь в 
комісіях та групах з легаліза-
ції зайнятості, під час роботи 
яких інформують роботодав-
ців про послуги служби за-
йнятості та переваги легаль-
ного працевлаштування без-
робітних.

Чим більша зарплата, тим 
більший розмір компенсації!

Заохочуючи роботодавців 
та суб’єктів малого підприєм-
ництва до створення нових ро-
бочих місць і працевлаштуван-
ня на ці місця певних катего-
рій безробітних, служба зайня-
тості компенсує фактичні ви-
трати на сплату єдиного вне-

ску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання (ЄСВ).

Так, з травня 2013 року 
1960 роботодавців Тернопіль-
щини отримали таку компен-
сацію за працевлаштування 
2840 безробітних. З початку 
2020-го за умови компенсації 
роботодавцям витрат ЄСВ вже 
працевлаштовано 21 безробіт-
ного.

Цю компенсацію роботода-
вець може отримати за умови 
працевлаштування безробіт-
ного за направленням служби 
зайнятості на нове робоче міс-
це на строк не менше, ніж на 
два роки. Компенсація випла-
чується щомісячно протягом 
одного року з дня працевла-
штування особи. 

Згадана компенсація ви-
плачується й суб’єктам підпри-
ємництва у разі працевлашту-
вання безробітних на нові ро-
бочі місця в пріоритетних ви-
дах економічної діяльності. 

Також з 2015 року 38 робо-
тодавців отримали компенса-
цію витрат на оплату праці за 
працевлаштування на умовах 

строкових трудових договорів 
41 безробітного з числа вну-
трішньо переміщених осіб.

На сьогодні уряд пропонує 
державну програму «Доступні 
кредити» - 5–7– 9%. Ними мо-
жуть скористатися як підпри-
ємці, які вже провадять під-
приємницьку діяльність, так і 
особи, які мають намір відкри-
ти власну справу. 

Отож, стабільна діяль-
ність підприємств, приват-
них компаній, фірм і госпо-
дарств, роботодавців, ко-
трі ведуть соціально відпо-
відальний бізнес, працюють 
з легальним використанням 
робочої сили, суттєво вплине 
на успішність самого бізнесу, 
поліпшення добробуту пра-
цівників і держави.

Кожен учасник ринку пра-
ці, кожен з нас сьогодні будує 
своє майбутнє, формує еконо-
міку Батьківщини. Якщо ви 
справжній патріот своєї краї-
ни - працюйте легально!

Василь ОЛЕЩУК, 
директор Тернопільського 

обласного центру зайнятості.

Одним із головних завдань ринку праці України є легалізація 
трудових відносин, що зумовить поліпшення ситуації в 
економіці загалом та у сфері зайнятості зокрема, дасть 

можливість у повній мірі реалізувати державні програми 
соціального захисту громадян, певною мірою посприяє 
національній безпеці та формуванню суспільної моралі.

Виплата «білої» зарплати, передбачена 
законодавством чесна фіксація трудових 
відносин дає найманим працівникам можливість 

належного страхування, соціального захисту на 
випадок непрацездатності чи втрати роботи, 
підтвердження трудового та страхового стажу, 
достойну пенсію у майбутньому. Роботодавці, які 
легально працевлаштовують працівників, не лише 
зекономлять значні кошти замість штрафів, а й 
приваблять цінні кадри, їх бізнес не постраждає від 
шкоди недобросовісних нелегальних працівників та ін. 

В Україні затвердили новий план 
профілактики та боротьби з коронавірусом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових 
профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це 

йдеться на урядовому порталі за підсумками засідання антикризового штабу з протидії 
поширенню в Україні коронавірусу.
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ДЕНИС ШМИГАЛЬ, 44 РОКИ, 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 

Львів’янин. Закінчив Львів-
ську політехніку за спеціальністю 
менеджмент машинобудування, 
інженер-економіст. Кандидат 
економічних наук. Має досвід 
роботи в ОДА та в приватних 
компаніях. До призначення на 
посаду працював віцепрем’єром - 
міністром із розвитку громад та 
територій. 

Шмигаль упродовж двох ро-
ків працював на керівних по-
садах у ДТЕК Західенерго, був 
директором Бурштинської ТЕС. 
Підприємство розташоване на 
Івано-Франківщині, входить до 
холдингу Ріната Ахметова. Саме 
через роботу в топменеджменті 
цієї компанії Шмигаля у ЗМІ нео-
дноразово називали людиною 
олігарха. Працюючи в ДТЕК, у 
2018-у Шмигаль заробив близько 
3,5 мільйонів гривень. 

Експерти припускають: при-
значення Дениса Шмигаля на по-
саду глави уряду - це компроміс 
нових і старих політичних еліт. 

МАРИНА ЛАЗЕБНА, 44 РОКИ,
 МІНІСТР СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
Родом з Київщини. Обіймала 

посади керівника Держслужби 
зайнятості за часів президент-
ства Януковича та очолювала 
Державну соціальну службу Укра-
їни, коли президентом став В. 
Зеленський. Закінчила Київ-
ський національний університет 
ім. Шевченка за спеціальністю 
економіст-менеджер. На початку 
2000-х працювала на різних по-
садах у міністерстві економіки. У 
2011-у прийшла в уряд Миколи 
Азарова. Згодом стала головою 
Державної служби зайнятості 
України. Але у 2014 році новий 
уряд Арсенія Яценюка ліквідував 
цю службу. Після цього Лазебна 
зареєструвалася підприємцем - 
займалася консультуванням з пи-
тань комерційної діяльності.

У серпні 2019 року прем’єр 
Гончарук призначив її головою 
Державної соціальної служби 
України, але вже у жовтні звіль-
нив з посади.

СЕРГІЙ БЕССАРАБ, 64 РОКИ, 
МІНІСТР У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

Родом з Дніпропетровщини. 
З моменту завершення навчання 
і дотепер - на військовій службі. 
До війни обіймав різні керівні 

посади, в тому числі у 2000-х очо-
лював територіальне управління 
«Північ». За часів Януковича був 
першим заступником командува-
ча сухопутних військ. У 2014 році 
був звільнений у рамках люстра-
ції. Однак пізніше в закон внесли 
зміни, дозволивши президенту 
залишати на посадах «цінних» 
військових. Тоді Бессараб повер-
нувся на службу. З 2015 року - за-
ступник начальника Генштабу 
Збройних Сил.

ІЛЛЯ ЄМЕЦЬ, 64 РОКИ, 
МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Відомий кардіохірург, ство-
рив школу серцево-судинних хі-
рургів з лікування критичних та 
складних вроджених вад серця у 
новонароджених. Ілля Ємець вже 
очолював міністерство охорони 
здоров’я за часів президентства 
Януковича - попрацював близько 
пів року. 

Працював у Інституті серцево-
судинної хірургії у Києві, хірургом 
в госпіталях у Сіднеї, Мельбурні, 
Торонто, Парижі. З 1992 року пер-
шим в Україні почав оперувати 
немовлят зі складними вадами 
серця, автор 16-ти патентів.

Після відставки з МОЗ очолив 
Медичний центр дитячої кардіо-
логії та кардіохірургії.

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, 53 РОКИ, 
ВІЦЕПРЕМ’ЄР, 

МІНІСТР РЕІНТЕГРАЦІЇ
Народився у Львові, закінчив 

юрфак Львівського державного 
університету імені І.Франка. На 
момент призначення був пред-
ставником України у Мінській 
контактній групі. З 2000 року був 
партнером адвокатської компанії 
«Правіс». Потім працював у ще 
кількох фірмах, був партнером 
«Магістр і партнери», керівником 
департаменту вирішення спорів 
та головним юрисконсультом 
«ЄПАП».

У різні роки був депутатом 
Київської міської ради: у 2008 
році з «Блоком Катеринчука», а 
у 2014 - з партією «Удар». Деякий 
час працював заступником місь-
кого голови Віталія Кличка.

ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ, 
42 РОКИ, МІНІСТР РОЗВИТКУ 

ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ
Народився у Харкові. З жов-

тня 2019 року очолював Київську 
держадміністрацію. Чернишов 
- харківський бізнесмен та ін-
вестор. Навчався в Харківському 

гуманітарному університеті. За-
кінчив Національний юридичний 
університет ім. Я. Мудрого. 

Розпочав кар’єру в IT галузі, в 
компанії Telesens, яка розробля-
ла системні програмні продукти 
для телекомунікаційного бізнесу. 
У 2000-их почав співпрацювати 
з концерном АВЕК, засновником 
якого є депутат від «ОПЗЖ» та 
бізнесмен Олександр Фельдман. 
Згодом заснував інвестиційну 
компанію VI2 Partners, яка в 2017 
році купила 20% акцій мережі 
супермаркетів «Фуршет» у фран-
цузького оператора Auchan Group 
Ашан Україна. Сума угоди не роз-
голошувалася. За даними екснар-
депа Сергія Лещенка, Чернишов 
близький не лише до Фельдмана. 
Перед затвердженням він прой-
шов «оглядини» в Ігоря Коломой-
ського. Сам Чернишов заявив, що 
з олігархом не знайомий. 

ІГОР УМАНСЬКИЙ, 45 РОКІВ, 
МІНІСТР ФІНАНСІВ

Економіст та фінансист. За 
більше, ніж 20 років державної 
служби, працював у багатьох фі-
нансових відомствах країни. З 
2000 по 2003 рік обіймав різні 
посади у міністерстві економі-
ки в урядах В. Ющенка, А. Кінаха 
та першого уряду В. Януковича. 
Був директором одного з де-
партаментів Нацбанку. Пізніше 
- заступником голови правління 
«Укртранснафти». Був першим 
заступником міністра фінансів В. 
Пинзеника. Після відставки Пин-
зеника виконував обов’язки міні-
стра фінансів у другому уряді Ю. 
Тимошенко. 

У 2014 році - перший заступ-
ник міністра фінансів Наталії 
Яресько. У жовтні 2016-го став 
позаштатним радником П. Поро-
шенка. Приблизно через 3 роки 
подав у відставку.

ОЛЕГ НЕМЧІНОВ, 42 РОКИ,
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

Народився у Львові. Останнє 
місце роботи -  міністерство мо-
лоді та спорту, де був державним 
секретарем. Трудову кар’єру по-
чинав у відділі роботи з молоддю 
Львівської міськради. Далі - чер-

гуються, а інколи й поєднуються, 
чиновницька робота в органах 
влади, викладацька практика та 
бізнес. Зокрема, серед бізнесової 
роботи значаться будівельна га-
лузь і готельна сфера. 

Працював у системі Міндохо-
дів і зборів у Львівській області, 
де в той час трудився й Денис 
Шмигаль. 

У 2014 пішов служити в при-
кордонні війська. Був у зоні АТО. 
Півроку очолював Військово-
цивільну адміністрацію сіл 
Комінтернове, Водяне та За-
їченко Волноваського району 
на Донеччині. Особливе місце в 
житті Немчінова посідає легка ат-
летика, Федерацію якої очолював 
на Львівщині та був членом ФЛАУ.

АНДРІЙ ТАРАН, 65 РОКІВ, 
МІНІСТР ОБОРОНИ

Генерал-лейтенант у від-
ставці. Закінчив Київське вище 
зенітно-ракетне інженерне учи-
лище, Військову академію ППО 
Сухопутних військ у Києві, прой-
шов перепідготовку в Інституті 
міжнародних відносин для ди-
пломатичної служби, а також на-
вчався в Національному універси-
теті оборони США у Вашингтоні. 
Служив у центральному апараті 
Міноборони України, в головному 
управлінні розвідки Міноборони, 
де дослужився до заступника на-
чальника ГУР. Вільно володіє ан-
глійською мовою. Звільнений у 
запас в 2016 році з посади першо-
го заступника командувача Сухо-
путних військ ЗСУ. 

За даними журналіста Юрія 
Бутусова, кандидатуру Тарана 
пропонував глава ОП Андрій Єр-
мак: «Він вважає досвідченого 
військового дипломата і військо-
вого розвідника, який має зв’язки 
в США і досвід «перемир’я» з ро-
сіянами на Донбасі, оптимальною 
фігурою для продовження миро-
любної політики».

У 2019 році очолював перед-
виборчий штаб кандидата у пре-
зиденти Ігоря Смешка.

 ВАДИМ ГУТЦАЙТ, 48 РОКІВ, 
МІНІСТР СПОРТУ

Народився в Києві. Олімпій-

ський чемпіон з фехтування 1992 
року. Після завершення кар’єри 
став тренером.  Очолював Феде-
рацію фехтування України. 

У 5 і 6 скликаннях Ради був 
помічником на громадських за-
садах у депутата від «Партії ре-
гіонів» Ельбруса Тедеєва. Іншим 
помічником регіонала тоді був 
нинішній голова Офіса президен-
та Андрій Єрмак.

Працював у Київській міській 
держадміністрації, де за резуль-
татами конкурсу був призначе-
ний начальником Департаменту 
молоді та спорту столиці. Його 
конкурент - активіст Філіп Альїд 
вважав результат нечесним і зви-
нувачував Гутцайта в плагіаті. 
Гутцайт звинувачення спросто-
вував.

Також активіст заявляв, що 
Гутцайт у 2018 році був одним 
із співвласників російського ООО 
«Альтаир» (СТО «Чемпіон» в Луб-
ні під Москвою) разом з двома ві-
домими російськими фехтуваль-
никами Ільгаром Мамедовим та 
Станіславом Поздняковим. Зараз 
серед співзасновників «Альтаи-
ру» Гутцайт не значиться, але іс-
торія змін в російських реєстрах 
вказує, що свою частку він пере-
дав Мамедову.

Із попереднього уря-
ду залишаються: Арсен Ава-
ков, міністр внутрішніх справ; 
Владислав Криклій, міністр інф-
раструктури; Михайло Федоров, 
віцепрем’єр-міністр, міністр циф-
рової трансформації України; 
Дмитро Кулеба, міністр закор-
донних справ; Денис Малюська 
міністр юстиції.

Вадим Пристайко став 
віцепрем’єром-міністром з пи-
тань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції. Перед цим очо-
лював МЗС. 

Вчора призначили в. о. міні-
стра освіти і науки Юрія Поліхо-
вича. Раніше він був першим за-
ступником у МОН.

Вільними залишаються 
крісла міністрів культури, енер-
гетики і віцепрем’єра з економіч-
ного розвитку. 

УРЯД ШМИГАЛЯ: 
хто прийшов, хто залишився  

Президент Володимир Зеленський менше, ніж за 10 міся-
ців з дня інавгурації, реалізував перше системне перезаван-
таження влади - змінив главу Кабміну та деяких міністрів. На 
Банковій усвідомили: нові, молоді, але часто випадкові люди 
у владі не можуть впоратися з викликами, що стоять перед 
країною. Це - одна з головних причин. Але не єдина, пише 
«Українська правда». Перезапуск влади мав на меті звіль-
нення системи від людей ексглави Офісу президента Андрія 
Богдана. Олексій Гончарук та багато ексміністрів мають за-
вдячувати своїй кар’єрі саме йому. Ще однією причиною ста-
ло те, що Зеленський стрімко почав втрачати підтримку ви-
борців. 

Уряд Гончарука був молодим - вік кількох міністрів скла-
дав трохи більше 30 років. Цього не можна сказати про склад 
нового уряду Шмигаля. Сформованного, до речі, нашвидко-
руч, «з коліс». 
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У Канаді 1,3 млн. українців 
підтверджують своє 

коріння
У Канаді українське коріння підтвер-

джують понад 1,3 мільйона канадців, чиї 
батьки чи бабусі й дідусі вимушено емі-
грували з України. Про це заявив посол 
України в Канаді Андрій Шевченко, пере-
дає Радіо Свобода. «1 млн. 354 тис. канадців, 
які підтверджують своє українське корін-
ня. Колосальна цифра!» - сказав Шевченко. 
І додав, що в межах нової хвилі міграції до 
Канади з України дуже часто приїжджають 
люди з високою освітою та хорошою про-
фесійною підготовкою. Дипломат вважає, 
що в Україні повинні думати над тим, як мо-
тивувати та створити такі умови, аби в лю-
дей було велике бажання їздити закордон, 
навчатися, набиратися досвіду, створюва-
ти там контакти, починати спільну справу, 
бізнес і повертатися додому для своєї реа-
лізації. 

Минула зима в Європі - 
найтепліша в історії

Цьогорічна зима стала найтеплішою 
в Європі з моменту початку ведення тем-
пературних спостережень. Про це повідо-
мила європейська служба з питань зміни 
клімату Copernicus Climate Change Service. 
Середня температура між груднем 2019 
року та лютим 2020-го була на 3,4 градуса 
за Цельсієм вищою від норми у період 1981 
по 2010 рік. І майже на 1,4 градуса за Цельсі-
єм вищою, ніж останньої найтеплішої зими 
2015-2016 років.

Почесним мером 
американського 
міста став...пес

Паркера вибрали одноголосно - те-
пер він почесний мер міста Джорджта-
ун, штат Колорадо. В його обов’язки вхо-
дить обніматися з людьми й приносити їм 
печиво. Під час інавгурації зал був перепо-
внений. Сам пес прибув на церемонію в кра-
ватці, окулярах і «з виляючим хвостом». Але 
почесне мерство - не єдина робота Паркера. 
Він також є офіційним талісманом гірсько-
лижного курорту Loveland Ski Area та пра-
цює в якості терапевтичної собаки в табо-
рі для людей з інвалідністю.

У ВООЗ підтвердили: 
коронавірус може 

поширюватись через 
готівку

За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, коронавірус може поши-
рюватись через готівку і таким чином по-
тенційно сприяє поширенню COVID-19. 
Про це повідомляє УНН з посиланням на 
News Yahoo. Після контакту з паперовими 
грошима та монетами обов’язково потрібно 
мити руки чи обробляти їх дезінфікуючим 
засобом, особливо перед їжею. Також реко-
мендують використовувати безконтактний 
спосіб оплати. В Китаї навіть знищують го-
тівку з районів, які найбільше постраждали 
через коронавірус. «Коронавірус може збе-
рігатись у грошах протягом кількох днів піс-
ля того, як він на них потрапив. Люди пови-
нні не торкатись обличчя після використан-
ня грошей», - йдеться у повідомленні. Коро-
навірус накопичується у грошах через те, що 
вони проходять через велику кількість лю-
дей і зберігають бактерії та віруси. 

Гроші на карантин: 
США дезінфікуватимуть всі 

купюри з Азії
Федеральна резервна система США 

почала карантин грошей, які поверта-
ються з Азії. Перед тим, як повернути бан-
кноти у фінансову систему Штатів, їх дезін-
фікуватимуть, щоб запобігти поширенню 
коронавірусу. Поставку доларів відклада-
тимуть до 10 днів, перш ніж перерозподі-
лити у фінустанови. Про це повідомляє The 
Economist Times. За словами Центру США з 
контролю і профілактики захворювань, ві-
рус може передаватись через об’єкти, які 
мали безпосередній контакт з інфіковани-
ми, оскільки контакт людини з людиною є 
основним засобом поширення хвороби. До-
лари США - найбільш поширені банкноти в 
світі. Загальний обсяг готівки в обігу скла-
дає близько 1,75 трильйонів. Значна части-
на грошей циркулює за кордоном, особли-
во в Азії.

Понад 12 тисяч нацистів 
жили в Аргентині

Понад 12 тисяч нацистів прожива-
ли в Аргентині з 1930-х років, у багатьох 
були відкриті рахунки у швейцарському 
банку. Відповідний документ з іменами на-
цистів знайшов нещодавно Центр Розен-
таля у Буенос-Айресі, передає BBC. Фахівці 
вже звернулися до банку з проханням на-
дати інформацію про відкриті рахунки. За 
словами представників Центру, на цих ра-
хунках могли зберігатися кошти, викрадені 
нацистами у євреїв. Нацистська Німеччина 
почала привласнювати власність євреїв ще 
в 1930-ті роки, у 1940-х значну її кількість 
викрала. Південноамериканські країни на 
чолі з військовими диктаторами стали на-
дійними притулками для нацистів протя-
гом Другої світової війни.

Білл Клінтон зізнався, 
чому зраджував Хілларі
Незабаром у США в прокат вийде до-

кументальна стрічка про подружжя Біл-
ла і Хілларі Клінтон. У ній 42-й прези-
дент розповів про роман зі стажеркою Бі-
лого дому Монікою Левінські. Він вказав на 
мету, яку переслідував у відносинах з Ле-
вінські, передає Metro. За словами Клінто-
на, він ініціював роман з 22-річною дівчи-
ною, щоб зняти напругу на роботі та впора-
тися зі своїми хвилюваннями через відпові-
дальну діяльність. І зізнався, що не сприй-
мав ці відносини серйозно, а лише, як спо-
сіб розважитися на деякий час. Зараз Клін-
тон вибачається перед Монікою за те, що 
несправедливо зіпсував їй життя та вважає, 
що його поведінка була величезною помил-
кою, і йому дуже шкода за свої дії. 

У Франції будинкам моди 
заборонили знищувати 

непроданий товар
У Франції прийняли закон, згідно з 

яким виробники дизайнерського одягу, 
аксесуарів, косметики та електроніки те-
пер не зможуть викидати або спалюва-
ти нерозпродані товари. Французькі ком-
панії, особливо виробники модного одя-
гу та косметики, часто вважають за краще 
знищити нерозпродані залишки колекцій, 
ніж передати їх в аутлети. Будинки моди у 
Франції щорічно знищують одяг і взуття на 
понад 675 мільйонів євро, пише Закон і Біз-
нес. Тепер вони зобов’язані віддавати непро-
дані товари на благодійність або пускати їх 
у переробку чи знаходити інший спосіб по-
вторного використання. Інакше їх чекають 
великі штрафи. Це нововведення - части-
на плану французької влади щодо знижен-
ня шкідливого впливу на 
навколишнє середовище.  
До нього також входять 
заборона паперових че-
ків тощо.
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Міноборони запрошує 
жінок на керівні 
посади у війську

Перший заступник міністра оборо-
ни України Іван Руснак запросив укра-
їнських жінок на посади командирів 
взводів та вихователів у військових 
академіях. Урядовець зауважив, що ми-
нулоріч на навчання до Військового лі-
цею імені Івана Богуна у Києві прийня-
ли 20 дівчат. Цьогоріч на навчання також 
здійснюватиметься набір до Військово-
морського ліцею імені віце-адмірала Во-
лодимира Безкоровайного в Одесі. За-
галом в українському війську служать 
29760 жінок. Із них 9136 мають статус 
учасника бойових дій, а 902 -входять до 
старшого офіцерського складу, передає 
24 канал. Крім того, 5 українських жінок 
служать у складах міжнародних військо-
вих місій: 2 - в складі національного пер-
соналу місії ООН; 2 - у багатонаціональ-
них органах військового управління; ще 
одна у місії України при НАТО.
Місцевих чиновників чекає 

масове скорочення
До кінця 2020 року уряд скоротить 

районні та обласні держадміністра-
ції. Про це заявив прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль в ефірі одногоз телеканалів. 
«Щоб подолати корупцію, ми скорочуємо 
через адміністративно-територіальну 
реформу відстань між мешканцем Укра-
їни та владою. Уся влада буде у грома-
дах. Громади будуть невеликі... Це дасть 
нам скорочення бюрократичного апара-
ту. Наприкінці року автоматично скоро-
тимо обласні та районні державні адмі-
ністрації. Люди не втратять роботу. Вони 
перейдуть працювати в новостворені ор-
гани управління місцевими громадами», 
- сказав Шмигаль.

Світло для населення 
подорожчає

Кабмін розглядає можливість пое-
тапного підвищення цього року ціни 
на електроенергію для населення, зо-
крема скасування пільгової ціни 90 
коп. за перші 100 кВт-год, з огляду на 
зниження суми нарахувань у платіжках 
громадян. Про це повідомив ексміністр 
енергетики та захисту навколишньо-
го середовища Олексій Оржель. «Якщо 
наша промисловість платить дорожче, 
то вона менш конкурентоспроможна, 
а це дуже зараз відчутно - криза на зо-
внішніх ринках, коронавірус та інші чин-
ники, коли треба бути конкурентоспро-
можними. А електроенергія є дуже важ-
ливим елементом в будь-якому виробни-
цтві. Саме тому можемо подумати про те, 
щоб підвищити поетапно та адекватно, з 
розумінням соціальних наслідків, тари-
фи для населення», - сказав він.

За 12 років не купили 
жодної нової електрички

За останні 12 років не було при-
дбано жодного нового примісько-
го електротяга. Кількість електричок 
суттєво зменшилась, розповів «Газе-
ті по-українськи» експерт із транспорту 
Олександр Кава. «В Україні дбають біль-

ше про інтереси олігархів, а не простих 
громадян. Олігархи на електричках не 
їздять. Тому всі роки незалежності для 
приміських перевезень використовуєть-
ся старий електротранспорт, який зали-
шився з радянських часів», - сказав він. В 
Укрзалізниці заявляють, що рентабель-
ність приміських сполучень складає мі-
нус 900%. Вкладають 9 грн., а заробля-
ють -1 грн. До фінансування перевезень 
має долучатися місцева влада. У розви-
нених країнах приміські перевезення 
компенсують за рахунок центрального і 
місцевих бюджетів. В Європі не поклада-
ють на пасажира всі витрати на утриман-
ня маршруту. Неправильно лише підви-
щувати вартість квитків для пасажирів, 
як роблять це у нас. Слід запровадити до-
тації на приміські перевезення і відміня-
ти пільговий проїзд в електричках не по-
трібно. В Європі теж є пільгові категорії. 

Купівля квартири для 
більшості наших 

людей - велика розкіш 
Купівля квартири в Україні - це як, 

і раніше, велика розкіш. Більшість 
українців живуть в умовах обмеже-
ного простору. На одну людину припа-
дає 24 квадратних метри житла, а близь-
ко 90 відсотків людей не можуть купи-
ти собі квартиру через її високу вартість. 
Про це заявила заступник міністра роз-
витку громад Валентина Москаленко. До 
слова, критерій на одну людину - 30 ква-
дратних метрів житла.

Україна зберегла статус 
частково вільної країни
Україна зберегла статус «частко-

во вільної» країни в рейтингу «Сво-
бода у світі в 2020 році» правозахис-
ної організації Freedom House. І отри-
мала в рейтингу 62 бали -трохи біль-
ше, ніж торік (60 балів). Цьому сприя-
ло проведення вільних демократичних 
виборів президента і парламенту. Вод-
ночас, в Україні є багато роботи з роз-
витку демократії, яку стримують під-
контрольність олігархам медіа, слаб-
кий стан верховенства права і надто 
поширена безкарність за насильство 
над журналістами та правозахисника-
ми. Слід зазначити, протестні рухи по 
всьому світі продемонстрували широ-
кий суспільний запит на краще держу-
правління. Це стосується не лише авто-
ритарних країн на кшталт Росії, Китаю 
чи Ірану, але й найбільших демократі-
ій світу - Індії і США. Вільні країни, які 
отримали 100 балів - Фінляндія, Шве-
ція, Норвегія. 

Уряд обіцяє 
підвищити пенсії

У Кабміні гарантують виплату ін-
дексованих пенсій громадянам про-
тягом цього року. Підвищені пенсії 
отримають 11 млн. пенсіонерів, повідо-
мила міністр соціальної політики Ма-
рина Лазебна, передає РБК-Україна. За 
словами нової міністерки, роботу з ін-
дексації пенсій в уряді почнуть з 1 квіт-
ня. Автоматично проіндексувати пен-
сійні виплати повинні були з 1 березня. 
Але Пенсійний фонд не отримував від-
повідних розпоряджень від уряду.
В країні у сім разів зросла 

незаконна вирубка лісів
Торік обсяги незаконної вирубки 

лісу зросли майже в сім разів - до 118 
тисяч кубометрів із 17,7 тисячі кубо-
метрів роком раніше, повідомив гла-
ва Держлісагентства Андрій Заблоць-
кий. Це - критичний показник. Держава 
зазнала збитків на суму 814 мільйонів 
гривень. При цьому Заблоцький відзна-
чив тенденцію до збільшення площі лі-
сів. За його словами, минулого року ліс 
відновлений на площі 42 тисячі га.

Україна Світ
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Проте сам піст ще не може дати спасін-
ня, коли не буде узгоджений з тією метою 
заради якої вдаються до нього, коли відсут-
ні плоди посту. Він – тільки засіб боротьби з 
гріхом. Тож не піст сам по собі виправдовуе 
людину перед Богом, а та зміна, що відбува-
еться в ній під час посту. 

Є піст тілесний, а є піст і душевний, - 
говорить св. Тихон Задонський. Тілесний 
піст – коли утроба постить від їжі й пиття; 
душевний піст – коли душа стримується 
від лихих помислів, діл і слів. Ти постиш? 
Не бери чужого, стримуй язик твій від не-
правди і уста – від лестощів, прости образу 
ближньому твоєму, щоб і самому одержати 
відпущення гріхів. Той, хто постить, свят-
кує перемогу духу над плоттю. На час по-
сту Церква накладає певні обмеження в 

їжі, які полягають в тому, що люди свідомо 
приймають її не для насолоди, а тільки за-
довольняючи потребу тіла. Однак це стри-
мування має бути «по силі своїй», тобто не 
повинно знесилювати тіло. Не слід накла-
дати на себе такого посту, який перевищує 
сили. Полегшення його для немічних до-
зволяється і церковними правилами.

Ніколи не можна досягти духовної чи-
стоти самим тільки стримуванням від їжі, 
тобто постом тілесним, не пам’ятаючи того, 
що він неодмінно має поєднуватися з по-
доланням інших пристрастей. Хто стриму-
ється в їжі, але поводиться недостойно, не 
перестає грішити. Зовсім нерозумно було 
б утримуватися від дозволеної їжі, а очима 
поїдати те, що заборонено. Ти не їси м’яса? 
Не вкушай же й очима нескромності. Нехай 

постить і вухо, щоб не слухати лихослів’я і 
неправди. Нехай і язик постить від марно-
славства і лайки.

Чоловіколюбивий Бог показав багато 
шляхів, якими ми, коли тільки того самі за-
хочемо, можемо досягти великої сміливості 
перед Ним. Піст і покаяння – дві сходинки 
морального вдосконалення християнина. 
Усвідомлюючи свої гріхи, ми повинні осу-
джувати себе за них перед Богом і мати 
твердий намір покинути їх, принести щиру 
сповідь Богові перед отцем духовним, праг-
нути всіма силами відкинути гріхи і досяг-
ти успіхів у доброчесності.

Приступаючи до покаяння, треба най-
перше уважно придивитися до свого вну-
трішнього стану, звіряючи його з Божим 
законом. Без такого самовипробування не-
можливе глибоке усвідомлення гріхів і щире 
розкаяння. Кого приваблює більше поверхо-
ве, той, звичайно, не любить заглиблювати-
ся в себе, неохоче зважає на свої недоліки, 
часто намагається приховати їх від себе.Та, 
як сказав Господь, навіть за всяке пусте сло-
во, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь 
в день суду (Мф.12,36). Як іскра спричиняє 
пожежу, як незначна недуга обертається 
часто у невиліковну хворобу, так і малі, на 

перший погляд незначні гріхи можуть зго-
дом стати тяжкими. Отже, всякий гріх ламає 
якусь заповідь закону Господа, Який сказав: 
«Будьте досконалі, як досконалий Отець 
ваш Небесний» (Мф.5,48).

Піст приборкує тіло, душу ж просвіт-
лює, робить легкою і злинаючою вгору. 
Приборкання плоті слід поєднувати із со-
крушенням духу, - тоді ми принесемо най-
приємнішу жертву Богові. Піст – літо духо-
вне. Тож від його початку оброби ниву твоєї 
душі, виполи терня, посій слово благочестя. 
У піст кожний з нас мусить частіше замис-
люватися над тим, як йому треба вірувати в 
Бога, як любити Його, як молитися і взагалі, 
яких обов’язків слід дотримуватися щодо 
Бога, самого себе і ближніх.

Скористаймося часом Великого посту, 
як слід, і кожного дня будемо очищати себе 
від пороків через покаяння і молитви, при-
множуючи в собі скарби чеснот. Перевіряй-
мо власні помисли і вчинки, твердо сподіва-
ючись, що з милості Божої наступного дня 
будемо вільні від тих гріхів,від яких ще не 
позбулися сьогодні.

 о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки

 журналістів України.

- Олександре, розкажіть про ваш 
семінар, яка його найбільша цін-
ність для вас?

- Найбільше мені подобається ба-
жання людини щось змінювати у своєму 
житті, розвиватись. І якщо вона зміню-
ється - це для мене є найкращою оцін-
кою моєї роботи. Я розробив дев'ять 
терапевтичних семінарів-практикумів 
різної спрямованості, тривалості й те-
матики, і вони показують свою ефек-
тивність на практиці. Учасники моїх 
семінарів отримують посібник, який 
частково пишуть самі. Кожен має спеці-
альний зошит, який заповнює протягом 
усіх днів семінару. Його забирають з со-
бою, тобто є можливість повторення 
інформації. Перечитуючи, заповнюючи 
сторінки зошита, ви знову ніби отриму-
єте психологічну допомогу, пораду.

- Чи багато людей потребують 
психологічної допомоги? 

- Ми практично всі, час від часу, її 
потребуємо, не виключення і самі пси-
хологи. А ось вирішуємо по-різному. На 
жаль, зараз існує практика звертатись 
за допомогою до псевдоспеціалістів. 
Тренери особистого росту, ворожки, 
медіуми, мольфари, навіть циганки 
на вулиці часом приваблюють більше, 

ніж професійний психолог, який допо-
може поставити все на свої полички. 
До речі, психолог - це людина, яка має 
мати вищу психологічну освіту. Це со-
ціальна професія, а не медична. Я на 
своїх семінарах не виписую пігулки, а 
допомагаю розібратись у власному "Я" 
кожного учасника. Не втомлююсь по-
вторювати аксіому: "Якщо болить зуб 
- звертаємось до стоматолога, якщо бо-
лить душа, наше "психо" - звертаємось 
до психолога".

- Олександре, ваш досвід роботи 
в груповій та індивідуальній пси-
хотерапії - 8 років, але ви продо-
вжуєте вчитись. Чому? 

- Досвід показує, що це необхідна умо-
ва успішної практики. Я вчився 13 років 
і далі вчусь. Зараз проходжу практику у 
ТМО "Психіатрія", кафедра психіатрії у 
Києві. Але важливо і вчитися, і вчити, вес-
ти роз'яснювальну роботу. Публічні лекції 
потрібні для популяризації професії пси-
холога, щоби, як каже моя помічниця Ми-
рослава Уйван, люди не несли голови, самі 
не знаючи кому. Я вже читаю такі лекції у 
вишах Львова, у Тернополі, ведемо пере-
говори з Чернівцями, Одесою. У таких 
лекціях я говорю про екологію праці та 
навчання, психогігієну, про те, навіщо це 
все потрібно людині, про професійне ви-

горання і про те, як цього уникнути. Якщо 
на семінарі я працюю з групою - це закри-
тий терапевтичний семінар, то на відкри-
ті лекції запрошую всіх охочих. Це мій спо-
сіб пояснити важливість психологічної 
допомоги. Якщо люди пробують виріши-
ти свої психологічні проблеми за допомо-
гою магічного мислення, звертаючись до 
ворожок, дивлячись телебачення - саме 
такі варіанти там пропонують, вони ризи-
кують - втрата часу у цих випадках може 
привести до незворотних змін, коли по-
трібне буде вже медикаментозне лікуван-
ня у психіатра.

- Для кого корисний цей семінар?

- Цей семінар-практикум для вас, 
якщо у вашому житті все, здавалося б, 
благополучно, спокійно і розмірено, але 
ви глибоко незадоволені своїм життям. 
Якщо є відчуття - "щось не так", якщо 
ви не можете знайти спільну мову з 
людьми, які мають велике значення у 
вашому житті, і, незважаючи на всі ваші 

старання і спроби зрозуміти причини 
цього, у вас нічого не вдається. Або в ін-
шій ситуації. Ви знаєте, чого хочете. Але 
у вас багато сумнівів, страхів, що може 
не вдатися реалізувати задумане або 
отриманий результат буде не тим. Якщо 
ви збилися з життєвого шляху, втрати-
ли цілі, бажання в житті, смак до життя. 
Якщо вам складно доводити справу до 
кінця, отримати бажане. Якщо ви багато 
успішно працюєте і в останній момент 
щось відбувається, трапляється і ви не 
досягаєте мети. Я готовий допомогти.

Психоаналітик Олександр ШВЕД: 
«Мої тренінги допоможуть 

змінити ваше життя на краще»

ВІЗИТКА: Олександр Швед - ке-
рівник групи психофізичного здоров'я 
"Райду", автор і ведучий терапевтич-
ної програми семінарів-практикумів 
"Мандрівка у пошуках себе", автор 
методу інтенсивного, трансперсо-
нального підходу в психотерапії, пси-
хотерапевт, психоаналітик, психолог; 
трансперсональний психолог. 

У рідному Запоріжжі психоаналітик Олександр Швед допомагає людям покращити стан емоційного та фі-
зичного здоров'я. Маючи багаторічну успішну практику, знаходить час і разом з однодумцями надає психологічні 
консультації у Запорізькому кризовому центрі соціально-психологічної допомоги переміщеним особам. 

Олександр проводить групові терапевтичні семінари-практикуми, під час яких люди набираються сили і 
енергії, щоби їх життя змінювалось на краще. Одним з місць проведення семінарів був острів Хортиця. На заході 
України Олександр обрав для проведення семінарів Тернопіль. 

У березні в Тернополі відбудеться черговий чотириденний семінар-практикум "Мандрівка у пошуках себе. "Вес-
на". Розпочнеться захід у четвер, 19 березня. 

Трансперсональна психологія вивчає змінені стани свідомості і релігійний досвід, поєднуючи сучасні психоло-
гічні концепції, теорії та методи з традиційними духовними практиками Сходу і Заходу.

Зареєструватись на семінар-практикум Олександра 
Шведа "Мандрівка у пошуках себе. "Весна" можна за 
телефоном: 067 595 8881 (Viber), 063 307 5937 (Viber).

Більше інформації за посиланням в інтернеті:
http://www.raidu.com.ua/

ПІСТ -  засіб боротьби з гріхом
Піст здавна встановлено у християнській Церкві, і мета його полягає в 

тому, щоб сприяти вірним у перемозі духовно-моральних  прагнень над чут-
тєвими. Піст узаконено в раю. Таку першу заповідь прийняв Адам: «З дерева 
пізнання добра і зла не їж» (Бут.2,7). «Оце не їж» - є узаконеня посту і стри-
мання», - говорить св. Василій Великий преподобний Симеон зауважує: «Піст 
є початком і основою всякого духовного діяння. Які б чесноти не чинив ти на 
основі посту, всі вони будуть непохитні й непорушні, бо збудовані на твердо-
му камені».
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Старовинний млин австрійських часів у 
Скалі-Подільській викупили підприємці, а 
саме ТОВ «Сібекс», і встановили там облад-
нання для виготовлення електроенергії. 

- Тут проходив кордон протягом 150 
років, - розповідає місцева жителька Окса-
на Ундерко. – Я досліджувала історію цьо-
го місця у різні часи.  Серед річки був ост-
рівець, довкола мальовнича природа, все 
було красиво облаштовано. Жоден з оку-
пантів, а тут була і Польща, й Австрія, і Ра-
дянський Союз, не додумався до того, що 
зробили сьогодні у цій місцевості україн-
ці. 

Довкола дійсно все виглядає дуже недо-
глянуто, насипи землі, гілля, частина відго-
роджена колючим дротом. Люди розповіда-
ють, почалося все у 2015 році. 

- У грудні було перше загородження 
річки, - згадує Сергій Боднарчук, житель 
Скали-Подільської, який мешкає практично 
поряд із Збручем. Русло було прохідне, щоб 
підняти воду, насипали каміння і поклали 
плити десь на 70-80 сантиметрів. Вже тоді 
ми зверталися до  місцевої влади. 

- У 2017 році ТОВ "Сібекс" спробувало 
загородити основне русло Збруча плита-
ми, - додає Оксана Ундерко. -  Тоді зібрали-
ся місцеві жителі, екоактивісти і врешті ро-
зібрали ту конструкцію. Далі під час пере-
говорів з підприємцями домовилися, що у 
руслі річки відновлять рибохід. Однак цьо-
го зроблено не було. Восени 2019 року по-
чалися масштабні роботи на річці з техні-
кою, кранами. 

- У селищній раді нам кажуть, що зараз 
на річці відбуваються роботи, які зможуть 
допомогти людям під час паводків, - додає 
Сергій Боднарчук. -  Для цього встановили 
спеціальний шлюз, який можна було б зні-
мати, коли буде велика вода. І навіть почали 
робити рибохід. Справжнє русло річки вже 
перегородили намертво. Три роки тому ще 
вода протікала і перегороджена річка була 
лише частково, а тепер загородили повніс-
тю. Берег річки (ми називаємо його хмель-
ницьким), який підприємець пообіцяв укрі-
пити, і далі обсипається. Ніхто там нічого не 
робив, лише землю понагортали і все. Тут 
працює фірма «Сібекс», яка виробляє і про-
дає гідроелектроенергію. Як нам відомо, це 
підпримство має кілька міні-ГЕС на річці 
Збруч. Що це у нас – міні-ГЕС, старий млин 
чи щось інше, ми не знаємо. Відкритих гро-
мадських слухань щодо діяльності цього 
підприємства не було. Через те, що русло 

перегороджене, річка замулюється, зарос-
тає травою. Ми розуміємо, що це бізнес, ви-
робництво електроенергії. Але природа від 
цього страждає. 

«Водна проблема дуже 
гостра, і найкращий 

вихід - залишити річкові 
екосистеми у спокої»

Обурені мешканці звернулися з пети-
цією до Скала-Подільської селищної ради з 
петицією «Вимагаємо відновити природне 
русло річки Збруч». Документ підтримали 
209 місцевих жителів. 

- Якщо не відновити русло річки, то про-
сто зійдуться береги і буде маленький по-
тічок, - каже місцевий житель Ярослав По-
турняк. -  Цінні породи риби вже зникли зі 
Збруча, та й іншої риби у річці  немає. 

Еколог, керівник еколого-гуманітарного 
об’єднання «Зелений світ» Олександр Сте-
паненко підтверджує, ситуація із Збручем 
дійсно складна. 

- Збруч – дуже зарегульована водойма, 
- каже еколог. - У басейні річки є понад 20 
штучних водойм, в тому числі декілька гід-
роелектростанцій. Практично всі вони збу-
довані за архаїчною технологією радян-
ського зразка з перегородженням русла річ-
ки, без сучасних рибоходів. У цій ситуації в 
Скалі-Подільській ми спостерігаємо повне 
ігнорування природоохоронного законо-
давства. Проект гідроелектростанції, влас-
ником якої є товариство «Сібекс», не прохо-
див ніколи державної екологічної експер-
тизи, ще тоді як вона будувалася. Зараз діє 
сучасний закон європейського зразка, який 
називається «Закон про оцінку впливу на 
довкілля». Згідно з ним, всі гідротехнічні 
споруди повинні проходити оцінку впливу 
на довкілля. У випадку в Скалі-Подільській 
цього не було зроблено. Власне, тому, коли 
у 2019 році почалися роботи, люди обури-
лися, і вони мають рацію. Навіть якщо влас-
ник вважає, що в нього ідеальний проект, то 
він повинен пройти цю процедуру і громад-
ськість повинна про це знати. Прикро, що 
селищна рада не зобов’язала орендаря зе-
мельних ділянок на своїй території привес-
ти свою діяльність у відповідність законо-
давству. 

Олександр Степаненко зазначає, що сьо-
годні в Україні швидкими темпами зникають 
малі річки. За оцінками Мінприроди, кіль-
кість малих річок і водотоків, які вже зникли 

внаслідок зміни клімату та нераціонального 
використання, перевищує 10 тисяч. 

- Збруч також дуже ослаб за останні 
роки, - додає еколог. -  Наприклад, у цьо-
му році весняного водопілля не буде – тієї 
пульсової хвилі, яка її промивала і прочи-
щала. Від цього страждатимуть водойми. 
Адже стояча вода мало піддається природ-
ному очищенню, забруднення зростає. І 
врешті це може стати не лише проблемою 
стану річок, а й наявності та якості питної 
води. Адже історично села розташовува-
ли у долинах річок. І криниці, свердлови-
ни, з яких люди качають воду гідростатич-
но, пов’язані з річками. Тому водна пробле-
ма дуже гостра, і найкращий вихід - залиши-
ти річкові екосистеми у спокої. Зелений та-
риф для ГЕС в тих умовах, що ми втрачаємо 
річки, взагалі потрібно скасувати. Адже це 
практично єдине, що зацікавлює підприєм-
ців. Частка електроенергії, яку виробляють 
малі ГЕС, мізерна. Це десяті долі процента і 
вони нічого не вирішують в енергонезалеж-
ності нашої країни. 

На чиєму боці правда, 
мають з’ясувати екологи
Аби зупинити знищення Збруча, люди 

звернулися в поліцію. Там зареєстрували 
кримінальне провадження і розпочали роз-
слідування. 

- За даним фактом відомості внесе-
ні до єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за частиною 1 статті 239 криміналь-
ного кодексу України. Йдеться про псуван-
ня земель і їх ресурсів. Якщо вина підприєм-
ця буде доведена,  карається штрафом до 40 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, - каже Сергій Крета, речник ГУНП в 
Тернопільській області. 

Попросили захистити Збруч місцеві жи-
телі і державну екологічну інспекцію в Тер-
нопільській області. Там кажуть: чекають 
дозволу із столиці на позапланову перевір-
ку і неодмінно навідаються на підприєм-
ство. 

У вівторок, 10 березня, відбувалася сесія 
Скала-Подільської селищної ради, де, влас-
не, розглядали це питання.

- Зібралося багато місцевих жителів, 
активістів, адже  всіх хвилює ця проблема, 
- розповідає голова Скала-Подільської ОТГ 
Віктор Мирончук. – Ми поспілкувалися з 
підприємством ТОВ «Сібекс». Ми прийняли 
рішення, яким зобов’язали їх подати заявку 
і провести оцінку впливу на довкілля про-
екту, який реалізовують зараз на річці.  Та-
кож заборонили проведення будь-яких ро-
біт, окрім рибоходу. Була дуже палка диску-
сія. Ми прийняли рішення, яке відповідає 
законодавству. Фахівці повинні оцінити, як 
впливає цей проект на екосистему річки. 

За словами керівника громади, у бю-
джет громади за рік ТОВ «Сібекс» сплачує 
близько 25 тисяч гривень. Це трохи більше 
двох тисяч гривень в місяць. Підприємство 
не зареєстроване у селищі. 

У Скалі-Подільській
 буде  перший 

в області рибохід
«Нашому ДНЮ» вдалося поспілкувати-

ся з директором ТОВ «Сібекс» В’ячеславом 
Томчишином. Він розповів нам, що електро-
енергію, згенеровану в Скалі-Подільській, 
товариство не продає за «зеленим тари-
фом». А роботи у руслі річки, які схвилювали 
громадськість, - це реалізація проекту, який 
підприємство попросили втілити після по-
вені у 2013 році, під час якої затопило горо-
ди жителів села Долинівка Хмельницької 
області, що межує зі Скалою-Подільською. 

- На прохання місцевої влади, врахову-
ючи побажання людей, ТОВ «Сібекс» замо-
вило проект, і на сесіях сільських рад двох 
населених пунктів отримало погоджен-
ня щодо його створення і впроваджен-
ня в життя, - розповідає В’ячеслав Томчи-
шин. – Коли вже розробили цей проект, то у 
Скала-Подільській селищній раді попроси-
ли включити ще один пункт – створити ри-
бохід. Це зафіксовано в протоколі засідання 
комісії, яка переглядала сам проект. 

Підприємець пояснює, що в процесі ре-
алізації проекту змінилося законодавство і, 
власне, тому він не пройшов «Оцінки впли-
ву на довкілля». 

- Частину робіт ми виконали, - додає 
В’ячеслав Томчишин. – А потім отримали 
лист від селищної ради Скали-Подільської, 
в якому вона пропонує нам припинити всі 
роботи. Згодом отримали лист з побажан-
ням відновити роботи з влаштування ри-
боходу. Ми почали працювати над цим, ро-
боти виконані на 80% і до початку нерес-
ту до 1 квітня рибохід буде працювати. Це 
буде практично перший на Тернопільщи-
ні та Хмельниччині рибохід. 

Проект на річці Збруч ТОВ «Сібекс» 
облаштовує за власні кошти.  В’ячеслав 
Томчишин переконує, що коли роботи бу-
дуть завершені, то річка буде в належно-
му стані і йому не буде соромно за його 
роботу. Каже, це лише половина роботи, 
тому й неможливо побачити, як все буде 
в перспективі. 

Жителі Скали-Подільської сподіва-
ються, екологи дадуть належну оцін-
ку тому, що зараз відбувається на річці 
Збруч, з’ясують, хто має рацію,  і зроблять 
все, аби зберегти водну артерію Терно-
пільщини. 

Юля ТОМЧИШИН. 

«Не дамо знищити нашу річку!»
Там, де ще кілька років тому протікала 
річка, сьогодні зелене каміння і невеликі 
калюжі води. Русло Збруча поблизу водяного 
млина у Скалі-Подільській змінив місцевий 
підприємець. У цьому переконані місцеві 
жителі та б’ють на сполох. Водойма, яка 
здавна була окрасою їхнього селища, сьогодні 
перегороджена, потроху замулюється і 
заростає травою.

У Скалі-Подільській на Тернопільщині місцеві жителі 
виступають проти перегородження русла Збруча

Люди побоюються: ще трохи - і легендарний Збруч у Скалі-
Подільській пересохне. Аби не допустити цього, звернулися з 
петицією до селищної ради, також написали заяву в поліцію. 

Натомість, підприємець, який орендує приміщення млина і встановив 
обладнання, яке виробляє електроенергію, переконує: шкоди 
довкіллю його діяльність не несе і проект, який він втілює в життя, 
розробили кваліфіковані гідрологи. Що відбувається зараз на Збручі, 
про що домовилися люди, влада і підприємець, що думають про 
гідроенергетику і її загрози в сучасному світі  екологи, з’ясувала 
журналістка газети «Наш ДЕНЬ».
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Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
ТОВ «Скала-Подільський 

спецкар’єр» здійснює видобування на 
Скала-Подільському родовищі вап-
няків відкритим способом (кар’єр) по 
транспортній системі розробки з па-
ралельним просуванням фронту ро-
біт та зовнішнім відвалоутворенням. 
Розробка вапняків буде проводитись 
після попереднього розпушення по-
роди методом свердловинних зарядів.

Скала-Подільське  родовище роз-
ташоване в Борщівському районі 
Тернопільської області, за 12 км на 
південний захід від родовища - ра-
йонний центр місто Борщів. Най-
ближча залізнична станція Скала-
Подільська  знаходиться на 1 км 
північно-західніше родовища. Через 
смт Скала-Подільська проходить шосе  
Кам’янець-Подільський  – Тернопіль.

Площа Скала-Подільського родо-
вища вапняків становить 25,4 га згід-
но спеціального дозволу на користу-
вання надрами. 

Орендована площа - 4,9 га.
Запаси вапняків згідно спеціаль-

ного дозволу на користування над-
рами №3021 від 02 липня 2003 року, 
по категоріях (тис.м3 ): балансові кат. 
А+ В -1328,997 (А-710,397; В-618,6), 
умовно балансові -781,2. При середній 
густині вапняку 2,6 т/м³.

При виробничій (проектній) по-
тужності кар’єру 50 тис.м3 з видобут-
ку гірничої маси за рік, термін роботи 
кар’єру складе понад 26 років.

 (загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-

ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

 2. Суб’єкт  господарювання
Товариство з обмеженою від-

повідальністю «Скала-Подільський 
спеціалізований кар’єр», код ЄДРПОУ 
03443850.

Місцезнаходження юридич-
ної особи: 48720, Тернопільська 
область, Борщівський район, смт 
Скала-Подільська, вул. Кам’янець-
Подільська, буд.1.

Контактний номер телефону: 
(03541) 5-11-93, 5-11-82. 

E-mail: skala_speckar@ukr.net. Ви-
конавчий директор: Шашкіна Наталія 
Василівна. 

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті), місцезнаходжен-
ня юридичної особи або місце про-
вадження діяльності фізичної особи - 
підприємця поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 

обговорення
Міністерство енергетики та за-

хисту довкілля України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митро-

полита Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля: 

контактна особа – Шимкус Марина 
Олександрівна. E-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

Тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-
89.

 (найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер те-

лефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення 

про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на 

довкілля
Згідно особливих умов спеціаль-

ного дозволу на користування надра-
ми №3021 від 2 липня 2003 року вида-
ного Державною службою геології та 
надр України продовженого до 2 лип-
ня 2033 року (внесення змін згідно На-
казу від 29.05.2019 №175) для Скала-
Подільського родовища обов’язкове 
проведення процедури оцінки впливу 
на довкілля (Закон України «Про оцін-
ку впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, уповно-
важений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце 

усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 30 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазнача-
ється у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться: 9 квітня 2020 року,                 об 
11.00 годині у приміщенні будинку 
культури по вул. Крушельницької, 33 
смт Скала-Подільська, Борщівського 
району, Тернопільської області.

(зазначити дату, час, місце та 
адресу проведення громадських слу-
хань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться : не передбачаються.

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-

торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності

Міністерство енергетики та за-
хисту довкілля України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митро-
полита Липківського, 35.

Відділ оцінки впливу на довкілля: 
контактна особа – Шимкус Марина 
Олександрівна. E-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

Тел. (044) 206-31-40, (044) 206-
20-89.

 (зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)
7.  Уповноважений центральний 
орган або уповноважений 

територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і про-

позицій
Міністерство енергетики та за-

хисту довкілля України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митро-

полита Липківського, 35. 
Відділ оцінки впливу на довкілля: 

контактна особа – Шимкус Марина 
Олександрівна. E-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua. 

Тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-
89.

(вказати назву органу, поштову 
та електронну адресу, телефон та кон-
тактну особу)

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності на 314 аркуші.
(зазначити усі інші матеріали, на-

дані на розгляд громадськості)
9. Місце (місця) розміщення звіту 

з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (від-

мінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а 

також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними.
- Приміщення Скала-

Подільської селищної ради, Тер-
нопільська область, Борщівський 
район, cмт Скала-Подільська, 
вул.І.Франка, 2E, тел.(03541) 5-11-
31, 5-12-31. 

- ТОВ «Скала-Подільський 
спецкар’єр» смт Скала-Подільська, 
вул. Кам’янець-Подільська, буд.1. 
Контактна особа: Шашкіна Наталія 
Василівна, (03541) 5-11-93, 5-11-82. 

Громадськість може ознайоми-
тися з документами з 13 березня 
2020 року.

 (найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

____________________________________________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

                                  201911154814
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності)

Тернопільські поліцейські 
затримали чоловіка, який 
через поштове відділення 

отримав наркотичну 
речовину

Як розповіли в обласному управлінні 
Нацполіції, інформацію про підозрілу обо-
рудку вони отримали під час проведення 
оперативних заходів. Чоловіка, який ви-
явився мешканцем обласного центру, за-
тримали після того, як він забрав пакунок. 

- У ході проведення санкціонованого 
обшуку в підозрюваного вилучили 25 гра-
мів особливо небезпечних психотропних 
речовин, а також марихуану, ваги та паке-
тики для фасування.

 Підозрюваний зізнався, що замовив 
психотропні речовини через інтернет-
магазин. Брав на гурт, а тому за товар за-
платив 4500 гривень. За даними поліцей-
ських, сьогодні грам таких речовин вартує 
близько 650 гривень.

Тернополянина затримали. Йому ого-
лосили підозру за статтею 307 ККУ. Суд 
обрав для нього міру запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою з правом 
внесення застави в розмірі 210 тисяч.

Правоохоронці встановлюють шляхи 
надходження наркотиків на територію 
області. 

На лаві підсудних 
опинилася 29-річна 
жителька одного з 

райцентрів Тернопільщини. Її 
обвинувачують у вербуванні 
та сприянні у відправленні 
двох співвітчизниць за кордон 
для сексуальної експлуатації.

- У ході досудового розслідування 
було встановлено, що обвинувачена 
запропонувала двом дівчатам, які 
перебували у скрутному матеріаль-
ному становищі, високооплачувану 

роботу в одній із європейських країн, 
- повідомили в обласному управлінні 
Нацполіції. - Зловмисниця фінансо-
во допомогла потерпілим оформи-
ти документи та переправила їх за 
кордон. Проте про справжні наміри 
«помічниці» дівчата дізналися вже 
за межами України. Замість очікува-
ної роботи їм повідомили, що вони 
мають надавати сексуальні послуги.

Після повернення додому по-
терпілі звернулися за допомогою до 
працівників поліції. Правоохоронці 

оперативно встановили особу під-
озрюваної у торгівлі людьми. Жінці 
оголосили підозру у вчиненні злочи-
ну, передбаченого частиною 2 статті 
149 ККУ. На час досудового розсліду-
вання суд обрав їй запобіжний захід у 
вигляді домашнього нічного арешту.

Слідчі слідчого управління ГУНП в 
Тернопільській області скерували до 
суду обвинувальний акт щодо жінки. 
За вчинене їй загрожує позбавлення 
волі на строк від п’яти до дванадцяти 
років з конфіскацією майна.

- Впродовж січня-лютого співро-
бітники поліції оформили більше 8 
тисяч адмінматеріалів в сфері безпе-
ки дорожнього руху. Серед найпоши-
реніших порушень: недотримання 
правил проїзду перехресть та обгону, 
керуваннями транспортними засо-
бами без документів та напідпитку, 
перевищення швидкості руху, нехту-
вання правилами дорожнього руху 
пішоходами, - повідомили в обласно-
му управлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, з по-
чатку року на дорогах Тернопіль-
щини трапилося 388 дорожньо-

транспортних пригод. З них 84 
– з потерпілими, в яких 11 людей 
загинули та 114 отримали травми. 
П’ятдесят чотири аварії вчинили во-
дії, які сіли за кермо напідпитку. В 

результаті цих автопригод двоє лю-
дей загинули, 18 – зазнали травм.  42 
ДТП трапилося за участю пішоходів, 
5 з них – зі смертельними наслідка-
ми.

Найчастіші причини ДТП - пере-
вищення швидкісного режиму, по-
рушення правил маневрування та 
виїзд на смугу зустрічного руху.

Також за два місяці поліцейські 
виявили 270 осіб, котрі керували 
транспортними засобами в стані ал-
когольного сп’яніння. На них скла-
дено адмінпротоколи за статтею 130 
КУпАП. 

Реклама

Наркотики 
поштою

Судитимуть сутенерку

Швидка їзда і п’яні за кермом
Поліцейські розповіли, що призводить до автомобільних аварій на Тернопільщині 

Надзвичайні новини
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гніздечкоСімейне Аліна завжди 
відзначалася своєю 
пунктуальністю. 

Тож не дивно, що задовго 
до відправлення потяга 
дівчина однією з-поміж 
перших пасажирів 
знайшла свій вагон, місце 
і, влаштувавшись за 
столиком бокового лежака, 
поринула у світ головної 
героїні роману, який саме 
дочитувала.

Роман уже зо дві хвилини сто-
яв із ранцем на плечі та величез-
ним футляром у руці, очевидно, з 
гітарою. 

- Ой, вибачте. Це ви мене за-
питували? Зачиталася і не розчу-
ла… - ніяково підняла голову Алі-
на, зустрівшись поглядом із Рома-
ном. Ті очі здались їй безоднею. 
Вони наче наскрізь пронизували 
її, тож вона знову ніяково тепер 
уже опустила свій погляд.

- Так, я запитав, чи можна сісти 
біля вас, бо у мене теж бокове міс-
це, але на верхній поличці, - вже 
впевненіше і голосніше промовив 
юнак.

- Звісно, сідайте.
Запанувала мовчанка. Обоє ду-

мали про щось своє і раптом одно-
часно запитали:

- Далеко їдете?
І разом розсміялись.
Роман відповів першим. Ска-

зав, що їде в Карпати. Мріяв потра-
пити туди на новорічно-різдвяні 
свята, однак не вийшло. 

Його бездонні очі наповни-
лись смутком. Аліна це одра-
зу помітила, та, щоб не акценту-
вати увагу на тому, що йому, ма-
буть, неприємно згадувати, дівчи-
на продовжила розмову й розпові-
ла, що також їде в Карпати. Взяла 
відпустку на тиждень, щоб зміни-
ти обстановку.

Незчулися, як щойно тихий 
плацкартний вагон потяга напо-
внився гамірними пасажирами. 
Одні знайомилися за швидкими 
перекусами перед сном, адже їха-
ти всім цілу ніч, інші компаніями 
відзначали свій від’їзд, бо вагоном 
прокотилася хвиля із запахом ал-
коголю.

Роман усміхнувся. Подякував 
Аліні за те, що дозволила поси-
діти за своїм столиком, і поліз на 
свій лежак.

Аліна ні на мить не стулила 
очей: чи то хвилювання перед від-
починком не давало їй спокою, 
чи щойно прочитана книга, що 
розтривожила дівчину до сліз, а, 
може, новий знайомий…

Коли потяг прибув до Івано-
Франківська, Аліна і Роман по-
прямували на автобусну стоянку, 
адже виявилося, що їдуть в одне й 
те ж село, неподалік од Буковеля. 
За дивним збігом обставин вони 
й поселилися у тому ж будинку, бо 
мали наперед заброньовані місця.

Господиня дому, привітна та 
відверта жінка, таки не втримала-
ся, щоб не запитати: «А чому ж ви 
бронювали окремо дві кімнати, а 
не одну? Ви ж – пара».

Рома й Аля переглянулися, а 
потім вибухнули сміхом:

- Ні, ми - не пара. Ми тільки 
сьогодні познайомилися, - загово-
рили майже в унісон.

- Дивно, - здвигнула плечима 
тітка Марія, господиня дому. Упро-
довж року її будиночок служить 

тимчасовим житлом для багатьох 
туристів. Вона добре розбиралася 
в людях і часом один її погляд, як 
рентгенівський знімок, міг вида-
ти характеристику чи не кожно-
му своєму постояльцю. - То, зна-
чить, будете. Ходімо, покажу ваші 
кімнати.

Після теплого душу і від чисто-
го карпатського повітря Аліна од-
разу ж заснула. Прокинулась уже 
під вечір від монотонного стуку в 
двері. Господиня дому кликала на 
вечерю.

Коли Аліна спустилася, то у 
затишній вітальні побачила ту 
саму галасливу компанію з потя-
га, що складалася із трьох хлоп-
ців і стількох же дівчат. Перевівши 
погляд вбік, дівчина помітила Ро-
мана біля каміна. Він стояв, пере-
листуючи якусь книгу чи фото-
альбом.

- Доброго вечора всім, - приві-
талася.

- Привіт, - почергово вигукував 
кожен із компанії і Роман повер-
нувся, почувши її голос, та кивнув 
головою, при цьому ледь помітно 
підморгнувши.

- Пропоную скуштувати наші 
традиційні страви – бограч і ба-
нош, - мило щебетала тітка Ма-
рія. - А ще спробувати моєї фірмо-
вої наливочки.

Від наливочки тітки Марії роз-
мова за столом пожвавішала. Пе-
резнайомившись, гості раз у раз 
розповідали якісь кумедні історії, 
що траплялися з ними чи їх знайо-
мими. 

Аля вже давно так не сміялася. 
Очевидно, Роман теж. Вони час від 
часу ловили на собі погляди один 
одного.

Компанія почала розходити-
ся по своїх кімнатах. Алі не хотіло-
ся йти спати. Вона підійшла до ка-
міна і спостерігала за червоними 
язиками полум’я, за сухими дро-
вами, які весело потріскували.

Роман пішов у свою кімнату, 
але за пару хвилин повернувся з 
гітарою в руках. «О, я не помили-
лася, коли у поїзді припустила, що 
у футлярі - гітара» - подумала Аля.

- Не спиться? - вже ближче пі-
дійшов Роман. - Ти не проти, якщо 
я зіграю?

- Звісно, ні. Я люблю, як грає 
гітара.

Роман недовго думав над ре-
пертуаром. Пальці одразу потяг-
нулися до струн і зіграли його 
улюблену мелодію: 

«Для тебе вечір зорями сіяє,
Для тебе шепіт хвиль і ніби 

знов
На воду білі лебеді сідають,
І лине тиха пісня про любов!»
І сам не знає чому, але цьо-

го затишного вечора серед краси 
карпатських гір саме ця пісня ви-
рвалась на волю.

Аля добре знала мелодію і 
слова. Але нікому не співала цієї 
пісні про сокровенне. Був у неї 
хлопець. Нещодавно розстали-
ся. Саме на період новорічно-
різдвяних свят збиралися разом у 
відпустку в Карпати, та незадовго 
до цього дізналася, що він її зра-
джує. У відпустку поїхав з тією, ін-
шою. Аля тоді не хотіла нікого ба-
чити, ні чути. Вона так мріяла ра-
зом з коханим вперше побувати 
в Карпатах. Потім вирішила здій-
снити свою мрію і поїхати в гори 
самій.

Від зраджених почуттів втікав 
і Роман. Щоправда, саме тут, у Кар-
патах, він був не вперше. І завжди 
зупиняється в тітки Марії.

Господиня дому стояла в две-
рях і насолоджувалася мелодією, 
що торкалася серця.

- Вибачте, тітко Маріє, розбу-
див я вас? - припинив грати Ро-
ман.

- Та ні, що ти. У мене безсоння, 
а твоя гра на гітарі повертає в спо-
гади про минуле, - стерши сльозу, 
говорила жінка. - Зачекайте, зараз 
я принесу вам смачнючого чаю з 
трав, які сама збираю. І дещо роз-
повім. 

Аля схопилася з місця і, ска-
завши, що за мить підійде, побі-
гла вверх сходами до своєї кімна-
ти. У неї в сумці був яблучний пи-
ріг, який спекла напередодні. До 
чаю – це саме те, що треба.

Запашний чай лоскотав сво-
їм ніжним ароматом усі можли-
ві нюхові рецептори. Тітка Марія 
принесла пледи і, зручно вмостив-
шись перед каміном на кріслах-
качалках із чаєм та пирогом в ру-

ках, усі зачаровано споглядали на 
вогонь у каміні.

- Коли я була приблизно вашо-
го віку, нашу університетську гру-
пу відправили сюди, в це село, на 
практику. Сама я не тутешня – із 
Тернопільщини. Тут познайоми-
лася зі своїм Михайлом. Нам одно-
го погляду вистачило, щоб пере-
конатися, що це - назавжди, - тіт-
ка Марія витерла ще одну непро-
хану сльозу, встала і взяла до рук 
фотоальбом. Вона з такою ніжніс-
тю гладила фото свого чоловіка та 
розповідала їх життєву історію, що 
в Алі і Роми аж серце стискалося. 

Тітка Марія вийшла заміж за 
Михайла всупереч волі батьків. 
Вони дуже бідно жили, проте ні-
коли і нічим один одному не дорі-
кали. Плодом їх взаємного кохан-
ня стали діти, яких у них трійко. 
Зараз кожен з них має свою сім’ю. 
Живуть окремо. Тітка Марія уже й 
бабусею стала. Шкода, її покійний 
Михайло не дочекався внуків. За-
гинув трагічно під час однієї з по-
веней, коли допомагав рятувати 
односельців.

- А я його ніколи не перестава-
ла любити. І досі люблю… - завер-
шила розповідь тітка Марія. 

 Аліна цієї ночі не зімкнула 
очей. Вона думала про тітку Ма-
рію та її чоловіка і захоплювала-
ся цими людьми, які зуміли проне-
сти крізь роки і перепони долі своє 
кохання. Дівчина ловила себе на 
тому, що Роман, відколи вони по-
знайомилися, заполонив усі її дум-
ки. Вона заплющувала очі й уяв-
ляла, як вони гуляють вздовж гір-
ської річки у тихий передвесняний 
вечір під карпатським небом, всте-
леним зорями, мов квітами.

Не спав і Роман. Він міркував, 
як завтрашній, точніше нинішній 
(бо до ранку залишились лічені 
години) день зробити незабутнім 
для цієї симпатичної і дуже розум-
ної дівчини, яка ніяк не виходить з 
його думок.

Вранці компанія зібралася в 
Буковель, і Рому з Аліною запро-
сили з собою. Ті погодилися. Вже у 
горах Аля і Рома трохи відстали від 
компанії. Взявши спорядження, на 
підйомнику дісталися до лижних 
спусків.

Все було цікаво і захоплююче. 
Вони сміялися, падали, кидались 
сніжками, як малі діти. Під час од-
ного з таких падінь, коли Алине 
обличчя було все в снігу, Рома ніж-
но витирав його і грів теплом сво-
їх долонь її руки, які стали, як льо-
дяники. Їхні погляди знов зустрі-
лися. Поцілунок - це те, чого зараз 
хотілося їм обом, але вони боялися 
квапити події.

 …За вечерею Аліні і Ромі ви-
пало сидіти поряд, бо поки вони 
перевдягались, метушливі сусіди 
вже зайняли місця за столом.

Тільки-но почалась вечеря, в 
Аліни випала з рук виделка і впа-
ла прямісінько під Ромин стілець. 
Вони одночасно нахилились і зі-
ткнення лобами уникнути не вда-
лось. У кімнаті знову вибухнув ве-
селий сміх. Така невимушена ат-
мосфера тривала впродовж усієї 
вечері. Аля з цими товариськими 
і дуже хорошими людьми забула 
про свою депресію, проблеми на 
роботі. 

Після вечері вони довго гуля-
ли з Романом під куполом кар-
патської ночі, розмовляли про все 
на світі. У якусь мить їхні губи зу-
стрілися у ледь вловимому поці-
лунку…

 Вранці Роман постукав до 
Алиної кімнати. Він хотів їй зігра-
ти нову мелодію, яку написав цієї 
ночі. Роману вже давненько не 
писалися нові пісні.

Аля не наважувалася першою 
постукати у кімнату Романа, щоб 
прочитати слова віршів, присвя-
чених йому, ні, їм обом, що так не-
сподівано вилились на папір. Ді-
вчина вже й забула, коли востан-
нє відкривала свій записничок з 
віршами. Це було щось неймовір-
не.

Ввечері, сидячи біля каміна, 
вони покликали тітку Марію і зі-
грали та заспівали їй свою пісню.

- Браво! - почули оплески та 
слова захоплення не лише тіт-
ки Марії, а й усієї компанії, котра 
саме повернулася.

- А як назвали пісню? – тітка 
Марія порушила хвилинну паузу, 
викликану сором’язливістю авто-
рів, за якими спостерігала ціла ау-
диторія.

- «Казка для двох…», - почав Ро-
ман.

- «Під куполом карпатської 
ночі…», - майже одночасно з ним 
продовжила Аля.

 …Поверталися додому усі по-
жильці тітки Марії також разом. 
Вони здружилися за цей тиждень.

У потязі Роман витягнув гіта-
ру і тихенько заграв мелодію їх-
ньої з Алею пісні, а вона, спершись 
на його плече, тихенько заспівала 
про те, як розпочалася їхня «Казка 
для двох під куполом карпатської 
ночі».

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Березень реготав. Гуркотів 
вітром по дахах будинків, 
лякаючи містян, кидався 

сухими гілками, підмітав 
довкілля, бавився целофановими 
торбинками, здіймаючи їх до 
небес. А що ще робити першому 
весняному місяцеві? 

Цьогоріч, на відміну від минулого, 
турбот немає. Це торік він мусив розто-
пити лід у лісі, який йому залишив лю-
тий, дати розпорядження струмкам, ви-
сушити болото на замулених стежинах 
та підбадьорити пташок. А нині йому ве-
село, настрій мажорний під ясним про-
мінням високого усміхненого сонечка. 
Настрій прекрасний, на відміну від Оли-
ного. Їй сьогодні так кепсько на душі, 
наче за вікном не весна-красна, а якась 
похмуро-дощова осінь. Вже три дні, як 
немає звістки від Олега. Хлопець на пе-
редовій. На війні з першого дня. За цей 
час дівчина вже й інститут закінчила і 
на роботу влаштувалася. Та все чекала 
повернення коханого. Влітку минулого 
року був у них цілий місяць щастя. Та-
кий короткий, порівняно з роками три-
вог. Вони відпочивали в зелених Карпа-
тах, насолоджувалися один одним, кля-
лися в коханні. 

- Я втомився від війни, - якось вихопи-
лося в Олега.- Хочу сім’ї та дітей, - сказав 
тихо, вдивляючись в бездонно-блакитні 
Олині очі. Але вже за кілька хвилин стри-
мано продовжив:

- Мій обов’язок бути там, де я потріб-
ний. Тільки в мирному житті зможу бути 
щасливим, допоки стріляють, я своєї мі-
сії не залишу. 

 Оля тоді розплакалася. Сльози вели-
кими кришталевими струмками покоти-
лися з очей. Вона ридала на грудях коха-
ного і чула, як гупало його серце. Олег 
мовчки гладив її по голові, мов малу ди-
тину. Великий клубок стояв у його горлі.

- Ще буде весна, - тільки й мовив сло-
вами свого помираючого командира.

Він телефонував майже щодня. Ви-
нятком був час, коли стояв у дозорі, тоді 
й ворухнутися не можна було, щоб не по-
мітив ворожий снайпер. Побратими вже 
знали про їхню любов. Олина фотогра-
фія, веселої дівчини-красуні, розтоплю-
вала лід важких буднів захисників. Ко-
жен сумував за мирним життям і розу-
мів, за кого воює. 

 Олі, після недоспаної ночі та важких 
дум, нічого не хотілося робити. Була су-
бота. Мама з татом подалися на ринок, а 
вона з тяжкою душею взялася за приби-
рання. 

- Коли тобі тяжко, то знайди собі 
роботу, - навчала бабуся, і дівчина 
запам’ятала цей урок. 

 А телефон мовчав. Причаївся у кише-
ні халата і разом з Олею подорожував з 
кімнати до кімнати, вибігав на балкон 
струшувати хідничок, карабкався до лю-
стри, щоб витерти пилюку, присідав, щоб 
помити підлогу під шафкою. І ні чечерк.

- Може, розрядився, - майнула в го-

лові думка. Швиденько, витерши мокрі 
руки, Оля ввімкнула «мобілку». Все пра-
цювало. Дівчина стала шукати Олегів но-
мер та телефонувати коханому. Він був 
поза мережею. Тоді стала переглядати 
новини з передової. Вони, на щастя, були 
втішними. За минулу добу не загинув 
ніхто, хоча обстріли були.

Тоді Оля дістала Олегову фотогра-
фію. Спочатку довго вдивлялася в рід-
не обличчя, на якому знала кожну ри-
сочку. Потім поцілувала світлину, приту-
лила до серця і стала молитися. Стояла 
в сонячному промінні серед чистої кім-
нати, сама світла, аж прозора, наче свя-
та. З вуст тихо-тихо злітали метелика-
ми слова придуманої нею молитви, сі-
дали на стіни, стелю, підлогу… Оля за-
кінчила молитися і завмерла, обкутана 
якимось дивним спокоєм. І раптом тишу 
розкраяв дзвінок. Вона птахою полину-
ла до дверей. На порозі стояв Олег з бу-
кетом пролісків. Оля кинулася йому на 
груди. Проліски розсипалися і проросли 
біля них нев’янучими квітами Любові…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, 
хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий 

світ любити
І дітям усього себе віддать.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Марія Мазур, Інна Нестерук, Богдана Куза,Ельвіра Міда, Оксана Гриневич, Марія Кунявська - 
вчителі початкових класів Лановецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів імені Ю. Коваля.

Жінки-
берегині

Шановні подруги та дорогі 
жінки,

Пишу для вас ці скромнії ряд-
ки.

Нехай ніколи вас здоров’я не 
підводить

І успіх не відвернеться усе 
життя,

Нехай удача завжди поруч хо-
дить,

Усе найкраще візьміть у май-
буття.

Ваша краса, неначе квітка ран-
ня,

Вона цвіте в серцях і в полум’ї 
кохання.

Ваша чарівність, ніжність, ві-
рність – 

 неймовірна,
Добром і щирістю - вона без-

мірна.
Жінки – це затишок, це – сяю-

че тепло,
Ви горді українки – коли б це 

не було.
Ваша краса душевна ніколи не 

зів’яне,
Де жінка – там лід незгоди 

тане.
Жінки – це наші берегині,
Вони продовжують наш рід,
Шануймо їх, вони – богині,
І бережім - доки існує світ. 
Весна всміхається жінкам,
Березень розсіває квіти ранні,
Птахи щебечуть в вишині:
Із святом вас, красуні незрів-

нянні!
З повагою до всіх жінок нашої 

незламної України,
Іван ПАНЧУК, 

пенсіонер.
с. Котюжини 

Збаразького району. 

Жінки-
берегині

Шановні подруги та дорогі жінки,
Пишу для вас ці скромнії рядки.
Нехай ніколи вас здоров’я 

не підводить
І успіх не відвернеться усе життя,
Нехай удача завжди поруч ходить,
Усе найкраще візьміть 

у майбуття.
Ваша краса, неначе квітка рання,
Вона цвіте в серцях 

і в полум’ї кохання.
Ваша чарівність, ніжність, 

вірність – неймовірна,
Добром і щирістю - вона безмірна.
Жінки – це затишок, 

це – сяюче тепло,
Ви горді українки – 

коли б це не було.
Ваша краса душевна 

ніколи не зів’яне,
Де жінка – там лід незгоди тане.
Жінки – це наші берегині,
Вони продовжують наш рід,
Шануймо їх, вони – богині,
І бережім - доки існує світ. 
Весна всміхається жінкам,
Березень розсіває квіти ранні,
Птахи щебечуть в вишині:
Із святом вас, красуні незрівнянні!

З повагою до всіх жінок на-
шої незламної України,

Іван ПАНЧУК, 
пенсіонер.

с. Котюжини 
Збаразького району. 

Казка для двох 
під куполом карпатської ночі

Сюжети

НОВЕЛА

Вірш з конверта

Дивну пору вибрала Аліна для відпустки - вже не зима, але ще й не весна. Якась невизначеність у природі, і 
така сама невизначеність у її душі, майже силоміць штовхала дівчину на цей відпочинок. У місті їй стало 

занадто тісно, задушливо. Прагнула на волю, побути наодинці з собою, подумати в обіймах природи, 
розкласти все по поличках і намагатися склеїти розбите серце, навчитися жити й любити заново.

Проліски для Олі



№10 (346) / 11 березня-17 березня 2020 р.

* * * 
Еліна Світоліна виграла у 
фіналі престижного тур-
ніру Abierto GNP Seguros - 
International у чешки Маріє 
Боузкової - 7:5, 4:6, 6:4. Не-
зважаючи на прогноз букме-
керів, матч вийшов напрочуд 
важким для українки й три-
вав більше трьох годин. Сві-
толіна 6 разів подала на виліт 
і зробила 3 подвійні помилки. 
Також в активі Світоліної - 5 
реалізованих брейк-пойнтів 
з 14. Перемога в Мексиці ста-
ла 14 в кар’єрі для українки 
на турнірах WTA та першою 
з жовтня 2018 року. Тепер 
українська тенісистка розміс-
тилася на 5-й позиції рейтин-
гу світової тенісної асоціації і 
впритул наблизилася до Со-
фії Кенін, яка четверта.

* * * 
УЄФА планує у 2021 році за-
пустити літню Лігу чемпіо-
нів, у якій зіграють європей-
ські топ-клуби. УЄФА і аме-

риканська компанія Relevent 
Sport ведуть переговори з 
проведення нового великого 
клубного турніру влітку 2021 
року. Його створять на осно-
ві товариського Міжнародно-
го кубка чемпіонів, який про-
водиться з 2013 року. В УЄФА 
хочуть надати новому турні-
ру офіційний статус. Плану-
ється проведення кваліфіка-
ції, групового раунду і стадії 
плей-офф.

* * * 
УЄФА визначив місце прове-
дення матчу за Суперкубок 
Європи, який відбудеться в 
2023 році. Гра пройде у Каза-
ні на стадіоні “Казань Арена”. 
Крім того фінал Ліги Європи 
у 2022 році пройде в Будапе-
шті на стадіоні “Пушкаш Аре-
на”, а матч за Суперкубок Єв-
ропи 2022 року - в Гельсінкі 
на Олімпійському стадіоні. У 
2008 році у Москві відбувався 
фінал Ліги чемпіонів. Попри 
агресію проти України, Росія 
у 2018 році приймала чемпі-
онат світу з футболу. У 2020 
році у Санкт-Петербурзі від-
будуться матчі Євро-2020.

* * *
Церемонія запалювання 
олімпійського вогню Ігор 
2020 року в Токіо пройде без 
глядачів - у зв’язку з загрозою 
зараження коронавірусом. 

Така інформація з’явилась на 
офіційному сайті Національ-
ного олімпійського коміте-
ту (НОК) Греції. Організато-
ри допустять на церемонію 
лише акредитованих гостей 
з Міжнародного олімпійсько-
го комітету (МОК) і органі-
заційного комітету Олімпій-
ських ігор в Токіо. Церемонія 
запалювання олімпійського 
вогню пройде 12 березня у 
Стародавній Олімпії. Переда-
ча олімпійського вогню орга-
нізаторам ОІ-2020 пройде 19 
березня на стадіоні в Афінах, 
після чого протягом восьми 
днів буде проходити естафета 
вогню по всій країні.

* * * 
Розклад матчів 1/8  

фіналу Ліги чемпіонів 
2019/20:

10 березня 
22:00. “Валенсія” – “Аталанта”
22:00. 
РБ “Лейпциг” – “Тоттенхем”
11 березня
22:00. 
“Ліверпуль” – “Атлетіко”
22:00. ПСЖ – “Боруссія” Д
17 березня
22:00. 
“Манчестер Сіті” – “Реал”
22:00. “Ювентус” – “Ліон”
18 березня
22:00. “Баварія” – “Челсі”
22:00. “Барселона” – “Наполі”

7-й етап Кубка світу 
проходив у чеському 
Нове Место з 5 по 8 

березня включно.

Ось результати цих змагань:
05.03.2020 Семеренко потра-

пила до ТОП-15 у спринті.
06.03.2020 Українці провали-

ли чоловічий спринт.
07.03.2020. Жіноча збірна 

України не втримала медаль на 
фініші естафети. У Нове Место за 
Україну виступали Анастасія Мер-
кушина, Юлія Джима, Валя Семе-
ренко та Олена Підгрушна. Мерку-
шина передала естафету третьою, 
Джима вивела нашу команду на 
перше місце, Семеренко заверши-
ла свій етап другою. Підгрушна 
на вирішальній стрільбі заробила 
одне штрафне коло, а на останніх 
метрах дистанції поступилася у 
боротьбі за бронзу Деніз Херманн 
з Німеччини.

07.03.2020 Чоловіча збірна 
України здобула срібну нагороду 
в естафеті. За Україну на дистанції 
4х7,5 км виступали Артем Прима, 
Сергій Семенов, Руслан Ткаленко 
та Дмитро Підручний. Прима пе-
редав естафету 4-м з відставанням 
13,9 сек. Семенов завершив етап 

на 3-му місці з відставанням 8,3 
секунди. Ткаленко передав еста-
фету 7-м з відставанням 57,8 сек. 
Дмитро Підручний використав 
лише один запасний патрон та ви-
вів збірну України на друге місце.

08.03.2020 Валентина Семе-
ренко фінішувала в ТОП-10 мас-
старту. Вона стала єдиною укра-
їнкою, яка вийшла на старт в гон-
ці, оскільки тренери дали від-
почити капітану команди Олені 
Підгрушній. Валя стартувала під 
26-м номером, а добігла до фінішу 
дев’ятою.

08.03.2020 У мас-старті Дми-
тро Підручний фінішував букваль-
но за крок від медалі, поступив-
шись Арнд Пайффер менше, ніж 
3 секунди. Золото гонки дістало-
ся норвежцю Йоханнес Бо, а дру-
ге місце зайняв Емільен Жакелен 
з Франції. Артем Прима показав 
11-й результат.

Апеляційний суд у США 
відхилив позов олімпійської 
чемпіонки з фігурного 

катання Оксани Баюл проти 
України на $50 млн.

Переможниця Олімпійських ігор у Ліл-
легаммері 1994 року Оксана Баюл у 2016 
році вирішила звернутися до Окружно-
го суду Центрального округу Каліфорнії 
з позовом до держави Україна про стяг-
нення $50 млн. за порушення принципу 
сумлінності та чесної ділової практики в 
рамках трудового договору, укладеного з 
Оксаною Баюл, та передання права на ви-
користання її іменем, популярності і біо-
графічної інформації непричетним третім 
особам.

За наслідками розгляду письмових 
пояснень сторін спочатку Окружний суд 
Центрального округу Каліфорнії, а зго-
дом і Апеляційний суд Дев’ятого округу 
США відхилив апеляційну скаргу Оксани 
Баюл. Суд визнав, що Україна захищена 
від юрисдикції американських судів, а по-
зивач не надав достатніх аргументів для 
підтвердження обґрунтованості застосу-
вання винятків від судового імунітету.

Перша українська 
олімпійська 

чемпіонка нагадала 
про себеЧерез коронавірус 

Covid-19 у світі 
переносять та 

скасовують низку 
спортивних заходів.

КИТАЙ
Гран-прі Формули 1 пе-

ренесено на невизначений 
термін. Етап мав відбутися 
19 квітня;

чемпіонат світу з сучас-
ного п’ятиборства перене-
сений у Мексику;

перенесено старт чемпі-
онату Китаю з футболу;

чемпіонат світу з лег-
кої атлетики в приміщен-
ні перенесений на наступ-
ний рік;

скасовано Європейський 
тур з гольфу;

скасований чемпіо-
нат світу з гірськолижного 
спорту;

скасований матч Кубка 
Девіса з Румунією;

скасований відбірковий 
турнір UFC;

скасований вечір боксу, 
в рамках якого чемпіон WBC 
і WBO Хосе Карлос Рамірес 
мав захищати титул проти 
українця Віктора Постола;

WTA скасувала 125-ти-
сячник в китайському Кунь-
міні, який повинен був про-
йти з 27 квітня до 3 травня.

ІТАЛІЯ
Частина матчів чемпіо-

нату Італії з футболу пере-
несені на травень;

матч Ліги Європи “Інтер” 
– “Лудогорець” пройшов без 

глядачів;
фінал Кубка Італії з фут-

болу перенесено з 13 на 20 
травня;

матч 27-го туру баскет-
больної Євроліги між “Міла-
ном” і “Реалом” пройде без 
уболівальників;

перенесено фінал теніс-
ного турніру в Бергамо між 
українцем Іллею Марчен-
ком та Енцо Коко;

скасована перша класич-
на італійська велогонка се-
зону Страде Бьянке;

перенесено матчі півфі-
налу Кубка Італії;

фінал Кубка світу з гір-
ських лиж відмінили;

перенесено гран-прі з 
художньої гімнастики.

США
Скасовано престижний 

тенісний турнір серії ATP 
Masters 1000 і WTA Premier 
Mandatory в Індіан-Веллсі.

ЧЕХІЯ
7-й етап Кубка світу з бі-

атлону відбувся без гляда-
чів.

ІСПАНІЯ
Перенесено на півроку 

тенісний турнір ATP у Ма-
дриді. Змагання мали відбу-
тися 23-29 березня.

РУМУНІЯ
Юніорський чемпіонат 

світу з важкої атлетики в 
Бухаресті скасований.

ЯПОНІЯ
матч Кубка Девіса Япо-

нія – Еквадор відбудеться 
без глядачів;

скасовано фінал Азій-

ської хокейної ліги;
скасовано 7 матчів Куб-

ка Японії з футболу;
скасовано матч кваліфі-

кації Кубка Азії по баскетбо-
лу з Китаєм;

Перший етап нового се-
зону “Супер-Формули” від-
кладено. Гонка японської 
серії в Сузуці повинна була 
відбутися 5 квітня;

72 матчі чемпіонату по 
бейсболу пройдуть без гля-
дачів.

ІРЛАНДІЯ
Скасований матч Кубка 

шести націй з регбі Ірлан-
дія – Італія.

ПІВДЕННА КОРЕЯ
Скасований чемпіонат 

світу по шорт-треку;
скасований турнір M-1 

Global зі змішаних єдино-
борств;

турніри ATP Challenger 
перенесли на серпень.

ШВЕЙЦАРІЯ
До 15 березня скасовані 

всі матчі чемпіонату країни 
по футболу;

матчі Швейцарської на-
ціональної ліги з хокею про-
йдуть без глядачів.

ФРАНЦІЯ
перенесено матч чемпі-

онату Франції “Страсбург” 
– ПСЖ;

перенесено гран-прі з 
художньої гімнастики.

МАЛАЙЗІЯ
Скасований Європей-

ський тур з гольфу.
БАХРЕЙН

Гран-прі автоперегонів 

класу Формула 1 відбудеть-
ся без глядачів.

КАНАДА
жіночий чемпіонат світу 

з хокею 2020 скасований.
ОАЕ

Скасований велотур 
ОАЕ-2020. У двох людей з 
італійської команди вияви-
ли коронавірус.

КАТАР
Перший етап MotoGP се-

зону-2020 у Катарі скасова-
ний.

ІРАН
Іранська футболістка 

Ільхам Шейхи померла піс-
ля 10-денної боротьби із ко-
ронавірусом.

ТАЇЛАНД
Гран-прі Таїланду 

MotoGP перенесений на не-
визначений термін. Мото-
гонка мала відбутися 22 бе-
резня.

ПЕРУ
Кубок націй з матч-

покеру перенесли з Перу в 
Європу. Де саме відбудеть-
ся турнір – наразі не повідо-
мляється.

СЕНЕГАЛ
Початок першого в іс-

торії сезону Африканської 
баскетбольної ліги пере-
несено через побоювання, 
пов’язані з поширенням ко-
ронавірусу.

ІНДІЯ
Олімпійський кваліфіка-

ційний турнір з баскетболу 
3x3, який повинен був про-
йти 18-22 березня в Індії, 
відкладений.

Коронавірус вдарив по спорту

Біатлон: 
срібні нагороди - з Чехії

Спортивна арена
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- Моя творчість – це нива, 
засіяна невтомною працею і 
любов’ю до Бога, батьків, до 
учнів, дітей, своєї роботи та 
рідної землі, - зізнається Гали-
на Гаргура, вчителька образот-
ворчого мистецтва Тернопіль-
ської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №5 з поглибле-
ним вивченням іноземних мов. 

Вона не уявляє свого життя 
без написання віршів, малю-
вання, адже у такий спосіб від-
чуває світ і переживає емоції. 

Виставку ікон та творчих 
робіт, а також поезії зі збірки 
«Відлуння душі» Галина Гаргу-
ра презентувала у Тернопіль-
ській бібліотеці для молоді. 
Свої вірші мисткиня ілюстру-
вала художніми зображення-
ми на форматі А-3, створивши 
оригінальні композиції.

На презентацію творчості 
Галини Гаргури завітали її ко-
леги, учні, випускники, читачі 
книгозбірні. Зокрема завучка 
школи №5 Ольга Шмир роз-
повіла про те, як креативно і 
натхненно пані Галина працює 
зі своїми учнями, а в її кабінеті 
постійно діє виставка, де мож-
на переглянути дитячі роботи. 
Школярі, які завітали на свято, 
читали вірші своєї вчительки і 
власні, підготували презента-
цію про роботу і досягнення 
Галини Степанівни. 

Справжньою несподіван-

кою стало те, що на свято за-
вітала Наталя Зварич з Під-
волочиська, яку навчала пані 
Галина. 

- Спогади про ваші уроки – 
одні з найяскравіших зі шкіль-
ного життя, - зізналася Наталя. 
– Це був такий гарний час. Ми 
на уроках малювали, ліпили, 
ткали, ходили на пленери з 
мольбертами, організовували 
екскурсії, разом рибалили, а 
потім варили юшку. Було чу-
дово.

У залі панувала щира і ду-
шевна атмосфера. Відомі тер-
нопільські художники  Ірина 
та Микола Кафтан прийшли 
підтримати  пані Галину та за-

читали її «Малюнок» і «Творіть 
красу». Взяли участь у твор-
чій зустрічі методист міського 
управління освіти Галина Фе-
дун, а також колеги-педагоги 
Світлана та Наталя Фугель, 
Ірина Безкоровайна, Галина 
Кізілова. 

Галина Степанівна зізна-
ється, для неї це дуже важли-
ва подія, адже вперше перед 
таким широким загалом пре-
зентує свою творчість і напра-
цювання. Вона розповіла, що 
творчі здібності сформувалися 
у неї ще в дитинстві. Сьогодні, 
озираючись в минуле, щиро 
вдячна своїм батькам, а також 
дідусеві і бабусі, за те, що ви-

ховали у неї християнські чес-
ноти, привили працелюбність 
і з дитинства розвивали уяву і 
творче мислення. 

- Тато був моїм першим 
вчителем, - пригадує жінка. – 
Він брав мою руку і вів лінію, 
з якої можна було намалювати 
все, що захочеш. Тато був дуже 
терплячий і люблячий. А з ма-
мою ми неодноразово ходили 
в ліс, щоб вслухатися в мовчаз-
ну тишу дерев. Сідали на стеж-
ку і малювали все, що бачили.

Галина Гаргура знала ще з 
дитинства, що буде художни-
ком і вчителем. Після школи 
вступила у Львівське учили-
ще прикладного мистецтва 
імені Івана Труша. Після його 
закінчення працювала у Тер-
нопільському художньому 
комбінаті, у художній школі та 
гімназії Підволочиська. З 1987 
року – вчитель образотворчо-
го мистецтва у Тернопільській 
спеціалізованій школі №5 з по-
глибленим вивченням інозем-
них мов. 

- Я тривалий час мало кому 
показувала свою творчість, - 
зізнається жінка. – Однак моя 
подруга дизайнер-флорист  
Марія Муца завжди мене пере-
конувала, що це неправильно. 
Адже якщо Господь дає талант, 
то його потрібно розвивати і 
ділитися з іншими. Сьогодні 
я це усвідомила і переконана, 
що хоч творчість – це невтом-
на праця, недоспані ночі, але 
це те, що дає сили, наснагу і 
натхнення на кожен день. Хочу 
щиро подякувати Ірині Березі, 
яка організувала таку чудову 
творчу зустріч, і Денису Кучеру, 
який допомагав мені створити 
дизайн моїх творчих робіт. 

Софія БОРАК. 

«ВІДЛУННЯ ДУШІ» Галини ГАРГУРИ
У бібліотеці для молоді відбулася виставка ікон і  

презентація віршів талановитої тернопільської вчительки

Україна дізналася володарів 
спортивного «Оскара», 
імена своїх спортивних 

героїв, які протягом минулого 
року здобували перемоги на 
найпрестижніших змаганнях 
світу. Нагородження 
відбулося на сцені Київського 
національного академічного 
театру оперети. Розділити свято 
разом зі спортсменами прийшли 
їх наставники, видатні діячі в 
сфері спорту, зірки кіно, театру, 
шоу-бізнесу та журналісти.

Відрадно, що серед лауреатів, – наш 
земляк, капітан чоловічої національної 
збірної команди з біатлону, чемпіон 
світу у гонці переслідування Дмитро 

Підручний. Він став кращим у номіна-
ції «Сенсація року» за перемогу на чем-
піонаті світу-2019 в Естерсунді, хоча 
також претендував і на звання спорт-
смена року. 

- Для мене - це визнання людей і 
велика честь, що українська спортивна 
сім'я назвала мене сенсацією року,  - по-
ділився емоціями після нагородження 
Дмитро. 

Він зізнався «Біатлону України», 
що перед сезоном сам собі поставив за 
мету - бути в топ-20 загального заліку 
Кубка світу.

Постараюся в гонках тільки по-
ліпшити свої результати. Та й взагалі 
вся команда буде боротися за найви-
щі позиції, за останні дні ми довели, 

що можемо це робити, - сказав Дми-
тро.

 «Наш ДЕНЬ» приєднується до щи-
рих привітань на адресу знамени-
того спортсмена та зичить йому 
нових вдалих стартів.

Дмитро Підручний прославив Тернопілля, ставши сенсацією року
Люди nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 02.00, 05.00 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Чилi”.
13.10, 00.55, 05.30 #ВУкраїнi.
13.40, 03.35 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.10 UA:Фольк.
16.15 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
17.30, 00.25 Перша шпальта.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.20 Спiльно.
01.45 Своя земля.
02.30, 05.20 Погода.
04.05 Енеїда.

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, 

00.20, 05.15 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25, 14.25 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
15.20, 17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Доктор Вiра”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.30 “Голос країни 10”.
02.20 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.05 “Стосується 

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Зорро”.
14.00 Х/ф “Крiстiна”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Привiт 

з минулого”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
01.00 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
03.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с “Вiддiл 44”.

05.55 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.10 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Х/ф “Спецiальне завдання”.
11.45, 13.15 Х/ф “Не вiдступати i не зда-

ватись”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “Миротворець”.
16.55 Х/ф “Вiд колиски до могили”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Теорiя змови.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.15 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Операцiя “Вiдплата”.
01.35 Нацiональний вiдбiр. Євробачен-

ня 2020.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
05.45 За живе! (16+).
07.00 Все буде добре!
09.15 Т/с “Коли ми вдома”.
11.05 МастерШеф.
14.35 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 00.35 Т/с “Слiпа”.
18.55, 22.45 Один за всiх.
19.50 Т/с “Нiщо не трапляється двiчi”.
23.40 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
09.00 Дiти проти зiрок.
11.00 Х/ф “Янголи Чарлi”.
12.50 Х/ф “Хоббiт: Пустка Смауга”.
16.10 Х/ф “Хоббiт: Битва п`яти воїнств”.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.10 Х/ф “Згадати все”.
23.20 Х/ф “Обитель зла: Потойбiчне 

життя”.
01.20 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.10 Планета iнновацiй.
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, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

09.25 Час громади.
09.30, 15.30 Топ 10: Таємницi й загадки.
10.10, 11.10, 13.15, 14.15, 22.00, 23.00 

Д/ф.
12.30 Є сенс.
16.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
17.10, 18.15, 19.30, 00.25 Iнформацiйний 

вечiр.

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, 02.05 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 03.10 Реальна мiстика.
14.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зречення”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Пiзня любов”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10 Х/ф “Мрiї здiйснюються!”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
19.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.00 Х/ф “Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику”.
02.10 Х/ф “Парубоцька вечiрка”.
03.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Несправедливiсть”.
07.45, 16.50, 20.50, 03.50 “Випадковий 

свiдок”.
08.25 Х/ф “У зонi особливої уваги”.
10.15, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.20 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.00, 04.35 “Правда життя”.
15.10 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 Х/ф “Командос”.
04.05 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 10.00, 16.00, 17.00, 19.30 Од-

ного разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Знайомтеся - Бiлл”.
15.35 Країна У.
16.30 Танька i Володька.
18.30 СуперЖiнка 2.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Готель Галiцiя.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, Т. Калатай, Б. Мамаем 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, 
21.00 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.30 Правда життя.
09.45, 00.20 Речовий доказ.
10.55 Фестивалi планети.
11.55, 17.20 Сiяя: з нами у дику природу.
12.55, 22.30 Боротьба за виживання.
13.55 Мiсця сили.
14.45, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 Життя пiсля людей.
18.20 Технологiї їжi.
19.10 Мiстична Україна.
20.45 Заборонена iсторiя.
02.20 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.50 “Спогади”.
10.50, 00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
11.40 “Моя правда”.
12.30 Х/ф “Золотий гусак”.
13.45 Х/ф “Король Дроздовик”.
15.35 Х/ф “Без сина не приходь!”
17.05 Х/ф “Живе такий хлопець”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Iван i кобила”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00, 10.30, 18.50 “ДжеДАI”.
09.55, 18.15 “Спецкор”.
11.05 “Загублений свiт”.
14.05 “Помста природи”.
14.25 Х/ф “Страхувальник”.
16.25 Х/ф “Макс Пейн”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.40 Х/ф “Вампарiах”.
02.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.00 Т/с “Касл”.
20.20 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.45 Мамареготала.
02.35 Чистоплюї.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.05, 06.00 Велоспорт (трек). Шiсть днiв 

Манчестера. День 3.
00.35 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Чоловiки. Переслiдування.
01.05 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Жiнки. Переслiдування.
01.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Жiнки. 

Слалом. Спроба 2.
02.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-

гора. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiкерсунд. HS 240.
04.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Iдре. Могул.
05.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Iдре. Пара-

лельний могул.
07.30 Тенiс. US Open. Пiвфiнал. Медве-

дєв - Дiмiтров.
10.00 Тенiс. US Open. Пiвфiнал. Медве-

дєв - Надаль.
15.15 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко. 

Етап 6.
18.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Хертоген-

босх. Виїзд.
19.00 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

форпост”.
19.30 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-Уеллс. 

Другий круг.
20.00, 22.05 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-

Уеллс. Третiй круг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 11.45, 22.50 Yellow.
06.10 Мальорка - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 13.45, 22.25 Топ-матч.
08.10 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 “Великий футбол”.
11.55 Аугсбург - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Александрiя - Колос. Чемпiонат 

України.
18.15 Боруссiя (Д) - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.30 Хет-трiк: Тьєррi Анрi. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
20.35 Рома - Арсенал (2002/2003). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.
23.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.55 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
01.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.30 Атлетiк - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
04.10 Унiон - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.00, 05.00 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Чилi”.
13.10, 22.15 Святi та грiшнi.
14.25 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.10, 03.35, 05.30 #ВУкраїнi.
15.45 Бюджетники.
16.15 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Нашi грошi.
00.00 “Зворотнiй вiдлiк”.
01.45 Своя земля.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.30, 14.30 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
15.30, 17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Доктор Вiра”.
22.45, 00.40 “Одруження наослiп”.
02.15 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.25, 22.00 “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”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Привiт з минулого”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
01.00 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Теорiя змови.
11.00 Секретний фронт. Дайджест.
11.45, 13.20 Х/ф “Вбивча швидкiсть”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Не вiдступати i не 

здаватись”.
16.40 Х/ф “Денне свiтло”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.30 Х/ф “Крикуни”.
00.25 Х/ф “Крикуни 2: Полювання”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
05.45 За живе! (16+).
07.00 Все буде добре!
09.15 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
19.50 Т/с “Нiщо не трапляється двiчi”.
22.45 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
08.40 Х/ф “Двохсотрiчна людина”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки”.
13.10 Божевiльна зiрка.
15.10, 19.00 Хто проти блондинок.
21.00 Х/ф “Стартрек”.
23.30 Х/ф “Обитель зла: Вiдплата”.
01.20 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.20 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.10 Планета iнновацiй.
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, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

09.25 Час громади.
09.30, 15.30 Топ 10: Таємницi й загадки.
10.10, 11.10, 13.15, 14.15, 22.00, 23.00 

Д/ф.
12.30 Є сенс.
16.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
17.10, 18.15, 00.25 Iнформацiйний вечiр.
19.15 Народне толк-шоу.
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, 

02.15 Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 03.10 Реальна мiстика.
14.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зречення”, 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Х/ф “Вiчна казка”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. На краю 

свiту”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.00 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Штольня”.
07.45, 16.50, 20.50, 02.25 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
10.40, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.00, 04.15 “Правда життя”.
15.15 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.15 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Паперовi мiста”.
16.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Готель Галiцiя.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Шпачинською, Т. Калатай, Б. Ма-
маем 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, 
21.00 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з 
К. Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курба-

новою та М. Стецюк.
13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” 

з В. Фроловою i О. Близнюком.
17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Бере-
зовцем.

23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.40, 01.30 Правда життя.
09.45, 00.20 Речовий доказ.
10.55 Фестивалi планети.
11.55, 17.20 Сiяя: з нами у дику природу.
12.55, 22.30 Боротьба за виживання.
13.55 Мiсця сили.
14.45, 20.05 Битва цивiлiзацiй.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 Життя пiсля людей.
18.20 Технологiї їжi.
19.15 Мiстична Україна.
20.55 Заборонена iсторiя.
02.25 Нашi.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Без сина не приходь!”
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.25, 02.45 “Зорянi долi”.
11.20 “Моя правда”.
12.10 Х/ф “Iзi”.
13.55 Х/ф “Апачi”.
15.45 Х/ф “Вусатий нянь”.
17.05 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Прощайте, фараони!”
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
15.25 Х/ф “Медальйон”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейн-

джер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.40 “Облом.UA”.
03.50 КУ з футболу. “Десна” - “Ворскла”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.

16.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.00 Т/с “Касл”.
20.20 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.45 Мамареготала.
02.05 Чистоплюї.
03.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 ,  03 .00 Тен iс .  WTA Premier 

Mandatory. Iндiан-Уеллс. Третiй 
круг.

02.00, 05.00, 08.35 Тенiс. АТР “Мастерс”. 
Iндiан-Уеллс. Третiй круг.

07.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал слави”. 
Найбiльшi велогонщики.

08.00 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 
форпост”.

09.50 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Ман-
честера. День 3.

11.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

11.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-
гора. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-
гора. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

14.05 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко. 
Етап 6.

15.15, 21.25 Велоспорт. Тiррено - 
Адрiатiко. Етап 7.

18.15 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо. 2008.
18.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiкерсунд. HS 240. Ко-
манди.

19.25 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiкерсунд. HS 240.

20.20 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 
Хертогенбосх.

22.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кве-
бек. Чоловiки i жiнки. Спринт. 
Вiльний стиль.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 15.15, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
09.05, 14.25 Чемпiонат Iспанiї. Огляд 

туру.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 18.45 Yellow.
10.30 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат 

України.
12.15 “Великий футбол”.
14.00 Журнал Лiги Європи.
16.00 Реал - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
17.50 Топ-матч.
18.00 “Суперматч” (Мiлан - Iнтер). 

Тревел-шоу.
18.55, 02.15 Львiв - Карпати. Чемпiонат 

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

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Мальорка - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.05 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

16 березня

17 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.00, 05.00 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.10, 00.00 Святi та грiшнi.
16.15 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
17.30 Нашi грошi.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Бюджетники.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.55 Розсекречена iсторiя.
01.45 Своя земля.
03.35 Спiльно.
04.05 UA:Фольк. Спогади.
05.30 #ВУкраїнi.

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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
14.25 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
15.25, 17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Доктор Вiра”.
22.45, 23.50, 00.40 “Свiт навиворiт 11: 

Китай”.
01.10 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.25, 22.00 “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”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Привiт 

з минулого”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
01.10 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.30, 13.20 Х/ф “Пегас проти Химери”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Крикуни”.
16.15 Х/ф “Сфера”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.30 Х/ф “28 днiв потому”.
00.30 Х/ф “28 тижнiв потому”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
05.45 За живе! (16+).
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
11.30 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 00.35 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
19.50 Т/с “Нiщо не трапляється двiчi”.
22.45 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
09.10 Х/ф “Небеснi гiнцi”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.10 Божевiльна зiрка.
15.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф “Стартрек: Вiдплата”.
23.40 Х/ф “Обитель зла: Фiнальний 

роздiл”.
01.40 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.10 Планета iнновацiй.
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, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

09.25 Час громади.
09.30, 15.30 Топ 10: Таємницi й загадки.
10.10, 11.10, 13.15, 14.15, 22.00, 23.00 Д/ф.
12.30 Є сенс.
16.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
17.10, 18.15, 19.30, 00.25 Iнформацiйний 

вечiр.
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, 02.15 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 03.10 Реальна мiстика.
14.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зречення”, 13 i 14 с.
23.30 Х/ф “Любов з пробiрки”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.00 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Повернення немає”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 04.10 “Правда життя”.
15.20 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.10 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Школа року”.
16.30 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Готель Галiцiя.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, Т. Калатай, Б. Мамаем 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 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 01.30 Правда життя.
10.00, 00.20 Речовий доказ.
11.10, 18.20 Технологiї їжi.
12.00, 17.20 Сiяя: з нами у дику природу.
13.00, 22.30 Боротьба за виживання.
14.00 Мiсця сили.
14.50, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.40, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 Життя пiсля людей.
19.10 Мiстична Україна.
20.45 Заборонена iсторiя.
02.25 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Беремо все на себе”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.50 “Спогади”.
10.50, 00.35, 02.45 “Зорянi долi”.
11.50 “Моя правда”.
12.40 Х/ф “Небезгрiшний”.
14.00 Х/ф “Брати по кровi”.
15.55 Х/ф “Мар`я-майстерниця”.
17.20 Х/ф “Морозко”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Балаган”.
00.55 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 6”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.35 “Помста природи”.
13.45 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
15.25 Х/ф “Гнiв”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.40 “Облом.UA”.
03.50 23 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Марiуполь”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.00 Т/с “Касл”.
20.20 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.45 Мамареготала.
03.00 Чистоплюї.
03.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.35, 02.30, 07.00 Лижнi перегони. Кубок 

свiту. Мiннеаполiс. Чоловiки i жiнки. 
Спринт. Вiльний стиль.

01.30, 15.30 Велоспорт. Тiррено - 
Адрiатiко. Етап 7.

04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Жiнки. 
Слалом-гiгант. Спроба 2.

04.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Жiнки. 
Слалом. Спроба 2.

05.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-
гора. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

06.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-
гора. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтф`єль. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтф`єль. 
Чоловiки. Супергiгант.

10.20, 13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Кортiна-д`Ампеццо. Чоловiки. 
Швидкiсний спуск.

11.55, 14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Кор т i н а - д `Ампеццо .  Ж iнки . 
Швидкiсний спуск.

16.30 Велоспорт. Нокере - Керсе.
18.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
19.00 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 

Iндiан-Уеллс. Четвертий круг.
20.00 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-Уеллс. 

Четвертий круг.
22.00 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 

Iндiан-Уеллс. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат Укра-

їни.
07.45, 21.00, 23.55 Журнал Лiги Європи.
08.15 Атлетiк - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Боруссiя (Д) - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.05 Александрiя - Колос. Чемпiонат 

України.
13.45, 20.50 Yellow.
13.55 Унiон - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
16.00, 20.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40, 00.25 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.30 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.30 Топ-матч.
21.45 Live. Барселона - Наполi. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.15 Вердер - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини.
04.05 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 02.00, 05.00 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.10, 00.00 Енеїда.
16.15 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
17.30, 05.30 #ВУкраїнi.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.55 Розсекречена iсторiя.
01.45 Своя земля.
03.35 Перша шпальта.

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, 

00.50, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25, 14.25 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
15.25, 17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Доктор Вiра”, 7 с.
21.45 Т/с “Доктор Вiра”, 8 с.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.15 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.25, 22.00 “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”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Привiт з минулого”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
01.10 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Студiя Вашингтон.

04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
12.05, 13.15 Х/ф “Спецiальне завдання”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Вбивча швидкiсть”.
16.55 Х/ф “Холостяцька вечiрка 3”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.25 Х/ф “Сфера”.
00.45 Х/ф “Тонка червона лiнiя”.
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.45 За живе! (16+).
07.00 Все буде добре!
08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
19.50 Т/с “Нiщо не трапляється двiчi”.
22.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 Вар`яти.
09.10 Х/ф “Робосапiєн: Перезаванта-

ження”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки”.
13.10 Божевiльна зiрка.
15.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Трон: Спадщина”.
23.30 Х/ф “Примари Марса”.
01.20 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.10 Планета iнновацiй.
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, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

09.25 Час громади.
09.30, 15.30 Топ 10: Таємницi й загадки.
10.10, 11.10, 13.15, 14.15, 22.00, 23.00 

Д/ф.
12.30 Є сенс.
16.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
17.10, 18.15, 19.30, 00.25 Iнформацiйний 

вечiр.
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, 02.15 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 03.10 Реальна мiстика.
14.20, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зречення”, 15 i 16 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. На краю 

свiту”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.50 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Шереметьєво-2”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.00, 18.20, 04.10 “Правда життя”.
15.15 “Правда життя. Професiйнi байки”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.15 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.05, 17.00, 19.30 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Соляна принцеса”.
15.10 Країна У.
16.35 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Готель Галiцiя.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Шпачинською, Т. Калатай, Б. Ма-
маем 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 “Прямий” трафiк” з 

К. Ашiон i П. Рольником.
12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-

дою та К. Трушик.
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курба-

новою та М. Стецюк.
13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” 

з В. Фроловою i О. Близнюком.
17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
21.30 “Watchdogs”.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Бере-

зовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.45, 01.30 Правда життя.
09.50, 00.20 Речовий доказ.
11.00 Технологiї їжi.
11.50 Сiяя: з нами у дику природу.
12.50, 17.05, 22.30 Боротьба за вижи-

вання.
13.55 Брама часу.
14.35, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
18.05 Фестивалi планети.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Заборонена iсторiя.
02.30 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Прощайте, фараони!”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
10.10 “Спогади”.
11.10, 00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
11.55 “Моя правда”.
12.45 Х/ф “Iван i кобила”.
14.00 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
15.55 Х/ф “Морозко”.
17.25 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
00.40 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 6”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.45 “Помста природи”.
13.20 Х/ф “Перехрестя”.
15.15 Х/ф “Малавiта”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейн-

джер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.35 “Облом.UA”.
03.50 23 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 

“Шахтар”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ

06.00, 09.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.00 Т/с “Касл”.
20.20 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.45 Мамареготала.
02.05 Чистоплюї.
03.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 05.00, 07.00 Тенiс. АТР “Мастерс”. 

Iндiан-Уеллс. Четвертий круг.
02.00, 03.00, 07.45, 18.00, 18.55, 22.00 

Тенiс. WTA Premier Mandatory. 
Iндiан-Уеллс. 1/4 фiналу.

08.30 Фехтування. Гран-прi. Анахайм.
09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Тронхейм. HS 138.
10.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiкерсунд. HS 240. Ко-
манди.

11.10 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiкерсунд. HS 240.

11 . 55 ,  17 . 00  С трибки  на  лижах 
з трамплiну. ЧC по польотах. 
Планiца. Квалiфiкацiя.

13.15 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 
Хертогенбосх.

14.15 Олiмпiйськi iгри. “Зал слави”. 
Найбiльшi велогонщики.

15.15 Велоспорт. Нокере - Керсе.
15.30 Велоспорт. Гран-прi Денена.
20.00 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-Уеллс. 

1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
07.45, 12.50 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.40 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
10.50 Ман Сiтi - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.40, 00.25 Yellow.
13.20 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
15.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.05 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
18.25 Топ-матч.
18.45, 21.50 “Шлях до Гданьська”.
19.50 Live. Шахтар - Вольфсбург. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
22.55 Live. “Лiга Європи. Online”.
00.35 “Лiга Європи. Online”.
02.25 Барселона - Наполi. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.10 Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

18 березня

19 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.45, 19.00, 

21.00, 23.15, 02.00, 05.00 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 13.45 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10 Д/с “Мегаполiси”.
14.05, 00.00 Бiатлон. Кубок свiту. IX етап. 

Спринт 7,5 км. Жiнки.
15.55, 20.30 Д/с “Дикi тварини”.
16.30 Плiч-о-плiч.
16.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.15 VoxCheck.
17.20, 02.35 Бiатлон. Кубок свiту. IX етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
01.30, 05.30 #ВУкраїнi.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

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, 

04.35 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25, 14.25 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
15.30, 17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25, 22.30 “Лiга смiху”.
00.35 Х/ф “Термiнал”.
03.25 “Грошi”.
05.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.25, 22.00 “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”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Х/ф “Закони привабливостi”.
14.45, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.00 “Запрограмованi долi”.
03.55 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
05.05 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.

04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.05 Х/ф “Божевiльня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 22.40 “На трьох”.
14.50, 16.20 Х/ф “Термiнова доставка”.
17.00 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель-шоу.
00.30 Х/ф “28 днiв по тому”.
02.20 Х/ф “28 тижнiв по тому”.

ÑТБ
05.55 Хата на тата.
15.20, 18.05, 19.00 Холостяк.
17.25 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с “Одна брехня на двох”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.50, 01.15 Вар`яти.
09.50 Х/ф “Обитель зла: Фiнальний 

роздiл”.
11.50 Х/ф “Стартрек”.
14.20 Х/ф “Стартрек: Вiдплата”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Залiзна людина”.
23.20 Х/ф “Священик”.
01.10 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.30, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.10 Планета iнновацiй.
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, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

09.25 Час громади.
09.30, 15.30 Топ 10: Таємницi й загадки.
10.10, 11.10, 13.15, 14.15, 22.00, 23.00 

Д/ф.
12.30 Є сенс.
16.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
17.10 Кендзьор.
18.15, 19.30, 00.25 Iнформацiйний вечiр.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
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 Сьогоднi.
09.30, 05.30 Зоряний шлях.
10.30 Х/ф “Паперовi квiти”.
12.30 Т/с “Стань моєю тiнню”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Стань моєю тiнню”.

17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Забута жiнка”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Забута жiнка”.
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
17.30 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.
19.20 Х/ф “Як вкрасти дiамант”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.00 “Бiйцiвський клуб”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “А життя продовжується”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.35 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Посейдон” поспiшає на до-

помогу”.
10.15, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50, 04.10 “Правда життя”.
15.15 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.10 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 19.30 Одного разу пiд Пол-

тавою.
08.30, 09.30 Одного разу в Одесi.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Принц-ведмiдь”.
15.10 Країна У.
16.30 Х/ф “Нiч у музеї”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
23.00 Х/ф “Зразковий самець 2”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Шпачинською, Т. Калатай, Б. Ма-
маем 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 “Прямий” трафiк” з 
К. Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курба-
новою та М. Стецюк.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” 

з В. Фроловою i О. Близнюком.
16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 

та К. Трушик.
17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Мiнiстерство правди”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.30 Правда життя.
09.10, 00.20 Речовий доказ.
10.20 Технологiї їжi.
11.10, 20.45 Заборонена iсторiя.
12.10, 22.30 Боротьба за виживання.
13.10 Брама часу.
14.45, 17.15, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 Життя пiсля людей.
18.05 Фестивалi планети.
19.05 Мiстична Україна.
02.30 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Балаган”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.05 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
10.10 “Спогади”.
11.10, 01.05, 02.35 “Зорянi долi”.
12.00 “Моя правда”.
12.50 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
14.20 Х/ф “Бiлi вовки”.
16.10 Х/ф “Беремо все на себе”.
17.35 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Свiтла особа”.
00.30 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
02.55 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 6”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50, 03.50 “Цiлком таємно-2017”.
13.15 “Помста природи”.
13.35 Х/ф “Макс Пейн”.
15.25 Х/ф “Вiдсiч”.
19.25 Х/ф “Мiцний горiшок”.
22.00 Х/ф “Поза законом”.
23.55 Х/ф “Франкенштейн”.
01.30 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40, 01.40 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.40 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.00 Т/с “Касл”.
20.30 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.

23.00 Без краватки.
23.30 Х/ф “Червона спека”.
02.35 Чистоплюї.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 05.00 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-

Уеллс. 1/4 фiналу.
01.30, 03.00, 07.00 Тенiс. WTA Premier 

Mandatory. Iндiан-Уеллс. 1/4 
фiналу.

08.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 8.
08.45 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко. 

Етап 7.
09.30 Велоспорт. Нокере - Керсе.
10.15, 13.30 Велоспорт. Гран-прi Денена.
11.00 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

форпост”.
11.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал слави”.
12.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо. 2008.
13.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. Жереб-

кування.
14.00 Футбол. Лiга Європи. Жеребку-

вання.
14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 

Спринт.
15.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC 

по польотах. Планiца. HS 240.
17.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки. Спринт.
18.50 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-

мор. Жiнки. Мас-старт. 10 км.
19.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-

мор. Чоловiки. Мас-старт. 15 км.
21.05 Автоперегони. World Endurance. 

“1000 миль Себрiнга”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 00.25 МЮ - ЛАСК. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
07.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.05, 19.40 “Лiга Європи. Online”.
09.50, 14.35 Yellow.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Рома - Севiлья. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
12.10 Барселона - Наполi. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
14.00 Live. Жеребкування 1/4 i 1/2 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
14.20 Топ-матч.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
16.05, 18.50 “Шлях до Гданьська”.
17.05 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
21.25 Live. Майнц - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до 

туру.
02.15 Ювентус - Лiон. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.05 Осасуна - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 05.30 

Новини.
09.30, 03.15 Енеїда.
10.30, 12.30 Телепродаж.
10.45 М/с “Книга джунглiв”.
12.45, 21.20 Д/с “Дикi тварини”.
13.55 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
15.00, 00.20 Бiатлон. Кубок свiту. 

IX етап. Переслiдування 10 км. 
Жiнки.

16.05 #ВУкраїнi.
16.35 Плiч-о-плiч.
17.00, 01.20, 05.00 Бюджетники.
17.35, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. IX 

етап. Переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки.

18.40, 01.45 Своя земля.
18.50 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.00 Х/ф “Iнiй”.
04.10 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Зелена миля”.
14.00 Х/ф “1+1”.
16.25, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.15, 04.20 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 Х/ф “Експедицiя “Ноїв ковчег”.

Iíòер
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 Х/ф “Балада про доблесного ли-

царя Айвенго”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Знайомство”.
13.40 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Скарби Агри”.
16.30 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Краще”.
22.25 Т/с “Однолюби”.
01.55 “Анатомiя катастроф”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.35 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.55 Особливостi нацiональної роботи.
06.40 Т/с “Вiддiл 44”.
08.30 Перше, друге i компот!

09.15 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель-шоу.
14.55 Т/с “Нюхач 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Механiк 2: Воскресiння”.
20.55 Х/ф “Перевiзник 3”.
22.45 Х/ф “Перевiзник: Спадщина”.
00.25 Х/ф “Пегас проти Химери”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
05.40 Прокинься з Ектором!
07.30 Т/с “Нiщо не трапляється двiчi”.
15.50 МастерШеф. Професiонали.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
22.05 Хата на тата.
00.50 Т/с “Слiпа”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.45 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
06.50, 23.40 Вар`яти.
08.50 Хто зверху? (12+).
12.50 Х/ф “Бетховен”.
14.40 Х/ф “Бетховен 2”.
16.10 М/ф “Кролик Пiтер”.
18.10 Х/ф “Людина зi сталi”.
21.00 Х/ф “Залiзна людина 2”.
01.40 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 16.10, 00.20, 02.10, 04.10 Ма-

шина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час но-
вин.

07.20, 08.20 Планета iнновацiй.
07.50, 08.50, 21.25, 00.10 
Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.15 На власнi очi.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 17.10, 22.00, 

23.00 Д/ф.
12.15 Медекспертиза.
12.35, 03.40 Феєрiя мандрiв.
15.15 Крутий замiс.
15.35 Vоїн - це я!
18.10 Є сенс.
18.40 Про вiйсько.
19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
00.55 Погода на курортах.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Зречення”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Зречення”, 15 i 16 с.
17.00 Т/с “Повернення до себе”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Повернення до себе”.
23.00 Т/с “Провiнцiалка”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Провiнцiалка”.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.00 Х/ф “П`ятеро друзiв”.
10.50 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.
12.40 Х/ф “Як вкрасти дiамант”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Бабiй”.
01.40 “Бiйцiвський клуб”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Дорога в пекло”.
08.45 Х/ф “Хазяїн тайги”.
10.20 Х/ф “Зникнення свiдка”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.15 “Випадковий свiдок”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.45 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Мiмiно”.
21.20 Х/ф “Лорд Дракон”.
23.20 Х/ф “Борсалiно i компания”.
01.25 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
03.45 “Речовий доказ”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Тваринний загiн. Код Мар-

ко Поло”.
12.00 Х/ф “Паперовi мiста”.
14.00 Одного разу в Одесi.
17.00 Х/ф “Зразковий самець 2”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 “Watchdogs”.
09.30 “Мiнiстерство правди”.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. 

Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” 

з П. Рольником, О. Близнюком, О. 
Курбановою та М. Стецюк.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.

20.30 “Вiйна за незалежнiсть”.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 00.35 Мiстична Україна.
08.30 Україна: забута iсторiя.
10.10 Речовий доказ.
11.20, 22.45 Битва цивiлiзацiй.
12.10 Заборонена iсторiя.
14.00 101 страва, що змiнила свiт.
15.35, 23.35 Боротьба за виживання.
18.35 Брама часу.
21.00 Сто одна iдея, що змiнила свiт.
00.05 Дикi тварини.
01.25 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30, 02.55 “Зорянi долi”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Пастка для кiшок”.
12.50 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.00 Т/с “Дороги назад немає”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
00.45 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 “Загублений свiт”.
07.55 “ДжеДАI”.
12.55 Х/ф “Останнiй кордон”.
14.45 Х/ф “Петля часу”.
16.50 Х/ф “Мiцний горiшок”.
19.15 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
21.40 Х/ф “Гра смертi”.
23.30 Х/ф “Мега-акула проти Кроко-

завра”.
01.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.05 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
08.25 М/ф “Качинi iсторiї”.
10.10 Суперматч.
12.00 Мамареготала.
16.00 Файна Юкрайна.
18.00 Х/ф “Чудова сiмка”.
20.40 Х/ф “Джанго звiльнений”.
00.00 Х/ф “Хороший, поганий, злий”.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
02.35, 15.30 Стрибки на лижах з 

трампл iну .  ЧC по польотах . 
Планiца. HS 240.

04.00, 05.00, 07.00 Тенiс. WTA Premier 
Mandatory. Iндiан-Уеллс. 1/2 
фiналу.

08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Команди.

09 .30  Г iрськ i  лиж i .  Кубок св i т у . 
Краньска-гора. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

09.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 1.

11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Жiнки. Слалом. Спро-
ба 1.

12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

14.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Жiнки. Слалом. Спро-
ба 2.

17.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
18.25 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Кенмор. Жiнки. Переслiдування. 
10 км.

19.05 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 
Чоловiки. Переслiдування.

19.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-
мор. Чоловiки. Переслiдування. 
15 км.

20.45 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-
Уеллс. 1/4 фiналу.

22.00 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-
Уеллс. 1/2 фiналу.

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

Європи УЄФА.
07.45, 13.10, 16.30 Чемпiонат Iспанiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Байєр - Рейнджерс. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 “Суперматч” (Фенербахче - Бе-

шикташ). Тревел-шоу.
11.10, 15.30, 01.45 Yellow.
11.20 Баварiя - Челсi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.40 Шахтар - Вольфсбург. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
16.00, 21.25 “Бундеслiга weekly”. 

Чемпiонат Нiмеччини.
16.55 Live. Реал - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.45 Футбол Tables.
18.55 Журнал. УЄФА Євро-2020.
19.25 Live. Герта - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.55 Live. Ейбар - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.55 Колос - Десна. Чемпiонат України.
01.55 Алавес - Сосьєдад. Чемпiонат 

Iспанiї.
03.45 Топ-матч.
03.55 Ворскла - Львiв. Чемпiонат Укра-

їни.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

20 березня

21 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 05.30 

Новини.
09.30, 03.15 Енеїда.
10.30, 12.30 Телепродаж.
10.45 М/с “Книга джунглiв”.
12.45, 21.20 Д/с “Дикi тварини”.
13.55 Д/ф “Висота 307,5”.
15.05, 23.50 Бiатлон. Кубок свiту. IX етап. 

Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16.15, 02.20, 05.00 Бюджетники.
16.50, 00.50 Бiатлон. Кубок свiту. IX етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловiки.
18.00 UA:Бiатлон. Студiя.
18.25 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.00 Х/ф “Рiвень чорного”.
01.50 Погода.
02.50 #ВУкраїнi.
04.10 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.10, 07.05 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
10.45 “Великi випуски з Антоном 

Птушкiним”.
11.35 Т/с “Доктор Вiра”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.35 “Лiга смiху”.
01.30 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.

Iíòер
05.25, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
06.15 Х/ф “Розмах крил”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
16.20 Т/с “Погана кров”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Остання битва”.
22.30 Х/ф “Любов на асфальтi”.
00.30 “Речдок”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.50 Факти.
06.15 Теорiя змови.
07.10 Антизомбi. Дайджест.
08.05, 09.50 Громадянська оборона.
08.55 Секретний фронт. Дайджест.

10.35, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Перевiзник: Спадщина”.
15.05 Х/ф “Перевiзник 3”.
16.55 Х/ф “Механiк 2: Воскресiння”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Сьомий син”.
22.15 Х/ф “Битва титанiв”.
00.05 Х/ф “Крикуни 2: Полювання”.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
07.05 Прокинься з Ектором!
08.55 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
20.50 Таємницi ДНК.
21.45 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.10 Вар`яти.
07.00 Вiд пацанки до панянки.
09.05, 10.55 Kids` Time.
09.10 М/ф “Кролик Пiтер”.
11.00 Х/ф “Згадати все”.
13.20 Х/ф “Залiзна людина”.
16.00 Х/ф “Залiзна людина 2”.
18.20 Х/ф “Ковбої проти прибульцiв”.
21.00 Х/ф “Залiзна людина 3”.
23.40 Х/ф “Примари Марса”.
01.40 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 16.10, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.20, 08.20 Планета iнновацiй.
07.50, 08.50, 21.30, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.10, 00.20 Невигаданi iсторiї.
09.50 Драйв.
10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 17.10, 22.00, 

23.00 Д/ф.
12.15 Медекспертиза.
12.40, 04.20 Феєрiя мандрiв.
15.15 Крутий замiс.
15.35 Vоїн - це я!
15.45 Паспортний сервiс.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з Анною Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
00.15 Погода на курортах.
00.50, 01.55 Огляд преси.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.

09.00 Т/с “Повернення до себе”.
13.00 Т/с “Забута жiнка”.
16.50 Т/с “Моя мила найда”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Моя мила найда”.
23.10 Т/с “Дочки-матерi”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Дочки-матерi”.
03.00 Х/ф “Пiзня любов”.
04.35 Х/ф “Любов з пробiрки”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.35 Х/ф “П`ятеро друзiв 2”.
11.10 Х/ф “Далеко по сусiдству”.
13.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.10 Х/ф “Протилежна стать”.
02.50 “Бiйцiвський клуб”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Ще до вiйни”.
07.40 “Страх у твоєму домi”.
11.05 Х/ф “Мiмiно”.
12.55 Х/ф “Чарiвна лампа Аладдiна”.
14.30 Х/ф “Як три мушкетери”.
17.00 Х/ф “Лорд Дракон”.
19.00 Х/ф “Мiцний горiшок”.
20.30 Х/ф “Акцiя”.
22.15 Х/ф “Слiди апостолiв”.
00.25 Х/ф “Борсалiно i компания”.
02.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Снупi та Чарлi Браун: 

Дрiбнота у кiно”.
12.00 Х/ф “Школа року”.
14.00 Сiмейка У.
17.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Старе загартування”.
23.45 Країна У.
00.45 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Ту-
линською.

10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” 

з П. Рольником, О. Близнюком, О. 
Курбановою та М. Стецюк.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.00 “Watchdogs”.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 00.25 Мiстична Україна.
08.25 Україна: забута iсторiя.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 22.35 Битва цивiлiзацiй.
12.05 Заборонена iсторiя.
13.45 Сто одна iдея, що змiнила свiт.
15.30, 23.25 Боротьба за виживання.
17.00 Дикi тварини.
18.30 Брама часу.
21.00 101 страва, що змiнила свiт.
01.15 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Свiтла особа”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30, 02.45 “Зорянi долi”.
09.55 “Моя правда”.
10.45 Х/ф “Панi Метелиця”.
11.50 Х/ф “Спляча красуня”.
13.40 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
16.20 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Казка про Жiнку i Чоловiка”.
00.35 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана”.
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.45 “Загублений свiт”.
07.55 “ДжеДАI”.
11.40 Х/ф “Герой”.
13.35 Х/ф “Лiтаючi мечi бiля брами 

Дракона”.
15.50 Х/ф “Подвiйний дракон”.
17.40 Х/ф “Я прийшов з миром”.
19.15 Х/ф “Битва драконiв”.
21.00 Х/ф “Кредо вбивцi”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 Т/с “Зустрiчна смуга”.
02.35 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.05 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
08.25 М/ф “Качинi iсторiї”.
10.10 Суперматч.
12.00 Мамареготала.
16.00 Файна Юкрайна.
18.00 Х/ф “Чудова сiмка”.
20.40 Х/ф “Джанго звiльнений”.
00.00 Х/ф “Хороший, поганий, злий”.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.05 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-Уеллс. 

1/4 фiналу.
01.30, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Кортiна-д`Ампеццо. Жiнки. Сла-

лом. Спроба 2.
02.00 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 

Переслiдування.
02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки. Переслiдування.
03.00, 05.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-

Ремо.
04.00 Велоспорт .  Страде Б`янке. 

Чоловiки.
06.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC 

по польотах. Планiца. HS 240.
07.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-

мор. Жiнки. Переслiдування. 10 км.
08.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-

мор. Чоловiки. Переслiдування. 
15 км.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

09.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

11 . 00 ,  15 . 30  С трибки  на  лижах 
з трамплiну. ЧC по польотах. 
Планiца. HS 240. Команди.

13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Слалом-гiгант. Жiнки. 
Спроба 2.

14.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

16.35 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 
Чоловiки. Мас-старт.

17.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-
мор. Змiшана естафета.

18.45 Керлiнг. ЧC. Канада. Жiнки. 
Пiвфiнал.

20.00 Кiнний спорт. Saut Hermes. Париж.
21.30 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 

Iндiан-Уеллс. 1/2 фiналу.
22.00 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 

Iндiан-Уеллс. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Герта - Унiон. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15 МЮ - ЛАСК. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
10.00, 15.55, 17.45, 23.00 Футбол News.
10.25, 01.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55, 01.40 Реал - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
13.40, 14.45, 20.15 Yellow.
13.55 Live. Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
16.20, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Леванте - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.20 Боруссiя (М) - Байєр. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.30, 05.30 Топ-матч.
03.40 Баварiя - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 22 березня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 16 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Машина часу
09.00. 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Живим»
17.00 Те, що ти любиш
17.20 TNEU news
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання 
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Рожева бан-

да» +16

Віâòороê, 17 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. 

07.35 Погляд зблизька
Єдина країна
08.30 TNEU news 
08.40, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Базові цифрові навички
11.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі 
12.30 Програма «Начинка»
14.10, 01.00 Х.ф. «Людина з пів-

дня»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Абсолютне 

вторгнення» +16
02.30 Хіт-парад

Ñереда, 18 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. 

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм

09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Легенда про 

дракона»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Програма «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Жорстокий стру-

мок» +16

Чеòâер, 19 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. Тиждень

07.35 У фокусі Європа
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
10.15 За спорт
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Життя на ви-

воріт»
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Довірся чолові-

кові» +16 
Хіт-парад 

П’яòíиця, 20 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті. 

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб 
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 Музична програма «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф. «Зірковий час 

невдахи»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Програма «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 TNEU news 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід

21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Скарби да Він-

чі» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 21 áерезíя
06.00 Українські традиції 
06.15 Про нас
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30 Євромакс 
11.00 Про нас 
11.30, 02.30 Сім’я від А до Я 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Гарний рік» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в цифрі 
16.55 Тернопільська погода
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 TNEU news 
18.00 Наші вітання
19.30 Західний форпост
20.10 Антитіла - HELLO
22.40, 04.00 Х.ф. «Звичайний чо-

ловік» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 22 áерезíя
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45 Ранковий фітнес
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 Дитяча програма «Кіндер 
ШОУ»

14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 Західний форпост
20.30 Про нас
21.00 Музична програма «Гал-

кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Маленькі паль-

чики» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16 
02.30 Музична програма «Гал-

кліп»
03.00 Огляд світових подій

  ТТБ
Поíедіëоê, 16 áерезíя
7.00, 8.05 “Файний ранок”
8.00, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 17.55 UA: Фольк 
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники.Дайджест 
11.10, 12.40, 22.45 Загадки черні-

вецьких атлантів
11.15 М/ф “Сандокан “ 
12.05 Українська абетка Пер-

шосвіт.
12.15 Додолики
12.45 Ранковий гість
13.00 Діалоги
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10, 21.50 Розсекречена історія 
16.05 Д/с “Супер-чуття” 
17.15 Населена земля 
17.40 Лайфхак українською
18.45 Сильні 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Своя земля
22.50 Українська читанка 

 Віâòороê , 17 áерезíя
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 “Файний 

ранок”
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 “Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники .Дайджест 
11.10, 12.40, 22.45 Загадки черні-

вецьких атлантів
11.15 М/ф “Сандокан “
12.05 Українська абетка Пер-

шосвіт
12.15 Додолики
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10, 21.50 Розсекречена історія .
16.05 Д/с “Супер-чуття” 
17.15 ЗміниТи 
17.40 Лайфхак українською
17.55 UA: Фольк. Спогади
18.45 Сильні 
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
21.20 #ВУКРАЇНІ
22.50 Українська читанка 

Ñереда, 18 áерезíя
7.00, 8.05 “Файний ранок”
8.00, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Концерт Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене” 

9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10, 12.40, 15.05, 22.55 Загадки 

чернівецьких атлантів
11.15 М/ф “Сандокан “ 
12.05 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
12.15 Додолики

12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Сильні 
14.40 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
17.15 Населена земля 
17.40 Д/ц “Аромати Іспанії”
18.05 UA: Фольк. Спогади 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Д/п “Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю” 
21.45 ЗміниТи 
21.55 Розсекречена історія 

Чеòâер, 19 áерезíя
7.00, 8.05 “Файний ранок”
8.00, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Енеїда 1-й сезон вип.1
10.40 Українська читанка 
10.50 Бюджетники 
11.15 М/ф “Сандокан “ 
12.05 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
12.15 Додолики
12.40, 15.30 Загадки чернівець-

ких атлантів
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Українська читанка 
15.40 Д/с “Супер-чуття” 
17.15, 20.15 Пліч-о-пліч 
17.40 Лайфхак українською
17.50 UA: Фольк. Спогади 
18.45 Сильні 
19.45 #ВУКРАЇНІ
21.20 Крим .Реалії 
21.50 Д/п “На Схід” 
22.45 Сильні 

 П’яòíиця, 20 áерезíя
7.00, 8.05 “Файний ранок”
8.00, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.15 М/ф “Сандокан “
12.05 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
12.15 Додолики
12.40, 22.45 Загадки чернівець-

ких атлантів
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Д/ф “Одесити на Донбасі” 
15.10, 21.50 Розсекречена історія 
16.05 Українська читанка 
16.15 Бук: Маршрут 
16.30 Д/с “Боротьба за вижи-

вання” 
17.15 Артефакти 
17.40 Лайфхак українською
17.55 UA: Фольк 
18.45 Сильні 
19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
22.50 Українська читанка 

 Ñóáоòа, 21 áерезíя
7.00 Марійчин Першосвіт. 
7.05 М/ф “Сандокан “ 
7.30 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
7.50 Ти і поліція
8.00 “Файний ранок”
9.30, 13.00 Пліч-о-пліч
9.50 Загадки чернівецьких атлантів
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 Бюджетники 
11.40 Д/ц “Браво шеф” 
12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
13.30 Тема дня 
13.55, 20.45 Разом 
14.20, 19.35 #ВУКРАЇНІ 
14.45 Д/п “На Схід” 
15.45 Розсекречена історія 
16.45 Біблійна колекція х/ф “Кла-

ра і Франциск” 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
20.05 Король контрабанди 
21.10 Сильна доля. 
22.05 Як казав Дід Панас 

Íедіëя, 22 áерезíя 
7.00 Марійчин Першосвіт. 
7.05 М/ф “Сандокан “ 
7.55 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.15 Ти і поліція
8.20 Школа доступності
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти 
9.55 Мандруємо вдома 
10.05 Лайфхак українською
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 Бюджетники 
11.35 Енеїда 
12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки”
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
13.00 Пліч-о-пліч 
13.10 КримРеалії
13.30, 20.35 Разом 
13.55 Своя земля
14.20, 20.05  #ВУКРАЇНІ
15.15 Українська читанка 
15.25 Розсекречена історія 
16.20 Документальна програ-

ма “Січ”
16.45 Сильні 
17.00 Біблійна колекція. Х/ф “Йо-

сип Прекрасний. Намісник 
фараона” 

18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19.10 ЗміниТи 
19.25 Своя земля
21.00 Школа доступності 
21.10 Сильна доля.
22.05 Букоголіки 
22.30 Д/ц “Дикі тварини” 
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Іноді так хочеться 
чогось солоденького! 
Але ж як приготувати 

печиво без яєць, молока 
та масла? Все можливо! 
Ці рецепти стануть 
у пригоді тим, для 
кого відмовитися від 
солодощів - справжнє 
випробування. Смакуйте 
на здоров’я!

З какао та 
фініками

ПОТРІБНО: пластівці вівся-
ні - 8 ст. ложок, борошно пше-
ничне - 1 склянка, какао темне 
- 2 ст. ложки, олія - 100 мл, джем 
абрикосовий - 1/2 склянки, фі-
ніки - 6-8 шт., розпушувач - 1/2 
ч. ложки, цукрова пудра - за сма-
ком, дрібка солі - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: фініки по-
мити, вибрати кісточки і залити 
гарячою водою на 5-10 хвилин. 
Опісля воду злити, фініки обсу-
шити і подрібнити. Половину ві-
всяних пластівців (4 ст. ложки) 
змолоти у кавомолці, всипати до 
миски, додати борошно, вівся-
ні пластівці, сіль, какао і розпу-
шувач. Перемішати. Зробити за-
глиблення в центрі, куди налити 
олію та викласти джем. Гарно пе-
ремішати ложкою. В кінці додати 
фініки. Тісто викласти у форму і 
розрівняти. Випікати при темпе-
ратурі 180 градусів до готовності. 
Готове печиво посипати цукро-
вою пудрою та порізати на рів-
ні шматочки. Подавати до столу, 
коли охолоне.

З родзинками 

ПОТРІБНО: 2 великих сти-
глих банана, 50 г найдрібніших 
родзинок, 100 г коричневого цу-
кру, 250 г борошна, по 0,5 ч. л. ме-
леного кардамону і імбирного по-
рошку (за бажанням), 4 ст. л. олії, 
2 ч. л. розпушувача, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: родзин-
ки заздалегідь замочити в 0,5 
склянки води кімнатної темпе-
ратури на 2 години. Потім обсу-
шити. Розігріти духовку до 160°С. 
Розімнути банан вилкою в одно-

рідне пюре. Додати цукор і олію, 
ретельно перемішати. Викласти 
родзинки разом з рідиною, в якій 
вони були, і знову перемішати. 
Окремо змішати борошно з сіл-
лю, спеціями (якщо використову-
єте) і розпушувачем. З'єднати ба-
нанову і борошняну маси, швид-
ко перемішати, не надто сильно 
вимішуючи. У вас має вийти гус-
те тісто. Викласти тісто в фор-
мочки для мафінів, приблизно по 
1 ст. л. з гіркою в кожну. Випікати 
в центрі духовки приблизно 15 
хв., або трохи довше. 

Пісне томатне 
печиво

ПОТРІБНО: 1 склянка то-
матного соку, 1 склянка цукру, 1 
склянка рафінованої соняшни-
кової олії, 2 ч. ложки соди, щіпка 
солі, 0,5 ч. ложки ванільного цу-
кру, 4-5 склянок борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: соду вси-
пати в томатний сік і розмішати. 
Додати цукор, соняшникову олію 
і ще раз розмішати. Поступово 
ввести просіяне борошно і замі-
сити м’яке тісто, що не липне до 
рук. Розкачати частину тіста в пласт 
товщиною 0,5-1 см (що «грубше» 
тісто, то м’якше печиво і навпаки). 
Видавити печиво фігурними фор-
мочками або порізати тісто ромби-
ками чи квадратиками. Деко засте-
лити пергаментом для випікання і 
викласти на нього печиво. Випікати 
у розігрітій до 180 градусів духовці 
10-12 хвилин. Якщо запікати довше 
– може пересушитися і стати надто 
твердим. Готове печиво дістати з ду-
ховки, остудити і подати до чаю. На 
томатному соку можна приготу-
вати солоне печиво, без додаван-
ня цукру. У такому разі в тісто вар-
то додати ще 0,5 чайної ложки солі, 
а перед випіканням можна посипа-
ти печиво очищеним соняшнико-
вим насінням, насінням кунжу-
ту чи льону.
«Швидке» вівсяне 

печиво

ПОТРІБНО: 6 ст. л. оливко-
вої олії, 160 г вівсяних пластів-
ців, 4 ст. л. меду, ¼ ст. л. солі, 1 ч. 
л. розпушувача, 60 г горіхів.

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
нити вівсяні пластівці в блен-
дері до стану борошна. Перемі-
шати в глибокій мисці пластів-
ці, мед, сіль і оливкову олію. По-
дрібнити горіхи. Додати горіхи 
і ретельно замісити тісто. З тіс-
та скачати маленькі кульки, ви-
класти їх на деко, попередньо 
накрите папером для випічки. 
Випікати печиво 15-20 хвилин 
у духовці, розігрітій до 180 гра-
дусів.

Лимонне пісне 
печиво

ПОТРІБНО: великий лимон 
(приблизно 170 г), 1,5 склян-
ки борошна, 5 ст. л. рафінованої 
олії, 0,5 склянки цукру, ванілін, 
0,5 ч. л. розпушувача. 

ПРИГОТУВАННЯ: лимон за-
лити окропом і варити 10 хви-
лин. Потім трішки охолодити, 
порізати на шматочки, вида-
лити кісточки й змолоти всю 
м'якоть разом зі шкіркою в 
блендері до стану пюре. У вели-
кій мисці змішати борошно, цу-
кор, ванілін і розпушувач. Дода-
ти отримане пюре в борошня-
ну суміш, влити олію і заміси-
ти м’яке та приємне на дотик 
тісто (іноді варто влити тро-
хи більше олії, ніж вказано в ре-
цепті, якщо тісто не зліплюєть-
ся до купи). Стіл, якщо потрібно, 
«припудрити» борошном. Розка-
чати досить товстий пласт за-
втовшки близько 1 см. Вирізати 
фігурки склянкою або формоч-
кою для печива. Викласти пе-
чиво на деко, встелене папером 
для випічки. Випікати при 180ºС 
близько 10 хвилин (важливо не 
перепекти, щоб печиво не було 
твердуватим). Готовому печиву 
дати трішки охолонути й одра-
зу ж зняти з пергаменту. За ба-
жанням можна посипати печи-
во цукровою пудрою або поли-
ти кожне лимонною помадкою 
(цукрова пудра + лимонний сік).

Гарбузова 
смакота

ПОТРІБНО: ¼ ч. л. солі, 100 
г цукру, ½ ч. л. соди, 200 г гар-

буза (м’якоті), 2 ст. л. соняш-
никової олії, по ¼ ч. л. курку-
ми і кориці, 2 ст. борошна, 1 ч. 
л. оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: м’якоть 
гарбуза подрібнити. Для цьо-
го можна скористатися тер-
кою, м’ясорубкою або бленде-
ром. Змішати всі сухі інгреді-
єнти, а соду погасити яблуч-
ним оцтом. Для того, щоб дода-
ти корисних властивостей, до-
сить збагатити склад 15 г ви-
сівок, родзинками або горіха-
ми. Замісити руками тісто, яке 
за консистенцією вийде щіль-
ним. Відщипуючи тісто, катати 
кульки долонями і складати на 
змащене деко. Через 20 хвилин 
перебування в гарячій духовці 
(при 180 гр.) можна їх дістати і 
остудити.

Лимонно-
кокосове печиво 

ПОТРІБНО: для тіста – 150 
г пшеничного борошна, 50 г ку-
курудзяного борошна, 100 г цу-
кру, 50 г стружки кокосової, це-
дра одного лимона, 0,5 склянки 
яблучного соку, 1 ч. л. розпушу-
вача, 40 мл олії; 

ДЛЯ ПОСИПКИ: кокосова 
стружка, смажений арахіс, цукро-
вий сироп. 

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти пшеничне й кукурудзяне бо-
рошно з розпушувачем, дода-
ти цедру, кокосову стружку, цу-
кор, влити яблучний сік та олію 
і замісити тісто. Розкачати його 
в пласт, формочками повирізати 
печиво, викласти на деко, верх 
змастити цукровим сиропом, по-
сипати подрібненим смаженим 
арахісом та кокосовою струж-
кою. Випікати 15–20 хвилин.
Морквяне печиво

ПОТРІБНО: 1 скл. цукру, 1 
скл. тертої моркви, ¼ ч. л. солі, 
1 ч. л. розпушувача, крапелька 
ваніліну, ½ скл. крохмалю, 1,5 
скл. борошна, 100 г олії.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибо-
кій мисці змішати терту сві-
жу морквину (бажано скорис-
татися найдрібнішим боком) з 

цукром, сіллю, ваніліном і олі-
єю. Окремо просіяти борош-
но, додати крохмаль, розпушу-
вач і почати вводити суміш в 
морквяну масу. Вийде рідкува-
те тісто, яке краще викладати 
на змащене деко великою лож-
кою. Але, при бажанні, змочіть 
руки і спробуйте скачати ко-
лобки. Через 15 хвилин можна 
діставати з духовки. Остудити, 
прикрасити цукровою пудрою і 
подавати до столу.

Пісне і… пісочне

ПОТРІБНО: 1,5 скл. борош-
на, ½ скл. крохмалю, 1/3 скл. олії, 
½ скл. води, 3 ст. л. цукру, 1 ч. л. 
розпушувача, ¼ ч. л. солі.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 скл. подріб-
нених горіхів, 3 ст. л. цукру. 

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти всі сухі інгредієнти, борош-
но слід просіяти. Зібрати гіркою, в 
якій зробити поглиблення, і влити 
воду з олією. Швидко руками ви-
місити тісто і дати йому «відпочи-
ти». Окремо в чашці з’єднати цу-
кор з горіхами. Тепер тісто необхід-
но тонко розкачати. Бажано, щоб 
вийшов квадрат або прямокут-
ник. Висипати на поверхню начин-
ку і рівномірно розподілити. Роз-
різати на смужки, які згорнути в 
рулетик. Викласти кожен на пер-
гамент, ретельно защипнувши 
край, і випікати.

Шоколадне 
частування

ПОТРІБНО: ½ скл. будь-якого 
варення, ½ скл. какао, ¾ скл. цу-
кру, 1 скл. борошна, 1/3 скл. рафі-
нованої олії, ½ ч. л. солі, 1 ч. л. роз-
пушувача.

ПРИГОТУВАННЯ: у велику 
чашку засипати всі сухі інгреді-
єнти і добре перемішати. Дода-
ти варення, олію і замісити плас-
тичне тісто. Часто буває, що муки 
не вистачає або, навпаки, заба-
гато. Тому її кількість можна 
регулювати по ходу замісу тіс-
та. Застелити деко пекарським 
папером, акуратно викласти 
вже сформоване печиво. При-
близно 12 хвилин достатньо, 
щоб спекти його. Остудити.
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1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання.

Юридична адреса: 48300,Терно-
пільська область, Монастириський ра-
йон, 

 м. Монастириська , вул. Січових 
стрільців, будинок 44

 директор Мацала Ігор Петрович 
+380977582536 

 2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

ПрАТ «Монастириське заводоу-
правління будівельних матеріалів» 
планує видобувати суглинки та глини 
(корисна копалина загальнодержавно-
го значення) з Гончарівського родови-
ща Північно-Східна ділянка.

Технічна альтернатива 1.
Корисна копалина – елювіально-

делювіальні суглинки і жовто-сірі гли-
ни середньо-верхньочетвертинного 
віку, сірі і зеленувато-сірі глини неоге-
нового віку утворюють пластоподіб-
ний поклад з витриманими потужнос-
тями та якісними показниками роз-
робляються транспортною системою 
розробки відкритим способом із засто-
суванням автомобільного транспор-
ту та розміщенням розкривних порід у 
внутрішніх відвалах.

 Розкривні породи представлені 
лише грунтово-рослинним шаром по-
тужністю 0.0-0.5 м. Корисна копалина 
на більшій частині родовища підсте-
ляється вапняками сірими щільними, 
крейдоподібними розкритою потуж-
ністю до 2.3 м.

 Геолого-економічне обґрунтуван-
ня виділення Північно-Східної ділян-
ки Гончарівського родовища суглин-
ків і глин як окремого об’єкту надроко-
ристування в Монастириському районі 
Тернопільської області виконано при-
ватним підприємством “Західукргео-
технопроект” у 2012 р.

 Протокол ДКЗ №2779 від 22 листо-
пада 2012 р.

Спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами виданий 10 січня 2014 р. 
реєстраційний №5895. 

 Технічна альтернатива 2.
 не розглядалась.
3. Місце провадження планова-

ної діяльності, територіальні альтер-
нативи.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтерна-
тива 1.

 Планова діяльність буде здійсню-
ється на території Тернопільської об-
ласті Монастириського району північ-
но – східна околиця с. Гончарівка.

Геолого-економічна оцінка 
Північно-Східної ділянки Гончарівсько-
го родовища суглинків і глин виконана 
спеціалістами “Західукргеотехнопро-
ект”. Запаси суглинків і глин затвердже-
ні протоколом ДКЗ №2779 від 22 лис-
топада 2012 р. в кількості 275 тис.м3, 
в т.ч. за категорією В-135 тис.м3, за ка-
тегорією С1-140 тис.м3. ДКЗ постано-
вила виділити Північно-Східну ділян-
ку Гончарівського родовища, як окре-
мий об’єкт надрокористування згідно 
якого буде 

* Суб’єкт господарювання має пра-
во розглядати більше технічних та те-

риторіальних альтернатив.
проводитись розробка родовища, 

тому розгляд місця провадження пла-
нованої діяльності за територіальними 
альтернативами недоцільно.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Територіальна альтернатива не 
розглядалась, оскільки родовище тери-
торіально прив’язане до покладів ко-
рисних копалин 

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності.

Визначається забезпеченням робо-
чими місцями працездатного населен-
ня, сплатою подат¬ків в місцеві бюдже-
ти, покращенням економічної ситуації 
регіону.

 5. Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (поту¬жність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

Загальна площа родовища стано-
вить – 3.4 га

Потужність підприємства з видо-
бування суглинківі глин становить 1.0-
10.0 тис. м3/рік.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів 

викидів у атмосферне повітря від стаці-
онарних джерел:

-акустичне забруднення, розрахун-
ковий гранично допустимий рівень 
якого в житловій

забудові менше допустимого рівня 
шуму на території населених місць:

- дотримання вимог Водного ко-
дексу;

щодо технічної альтернативи 2
не розглядалась.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та 

довгострокове користування
 Місце провадження планованої ді-

яльності: територіальної альтерна-
тиви 2

не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна 

підготовка і захист території за аль-
тернативами: щодо технічної альтер-
нативи 1

- виготовлення проектної доку-
ментації:

- розміщення тимчасових примі-
щень, необхідних для ведення робіт:

- доставку на об’єкт необхідних ме-
ханізмів, сировинних ресурсів:

- проведення гірничо-капітальних 
робіт:

- дотримання технології, що перед-
бачена проектом, при розробці родови-
ща, щоб уникну¬ти ерозійних процесів:

- проведення рекультивації відпра-
цьованого кар’єру. 

щодо технічної альтернативи 2
не розглядалась.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
- польове обстеження ділянки ро-

довища:
- топографо-геодезичні вишуку-

вання;

- винос в натуру і закріплення на 
місцевості параметрів родовища: щодо 
територіальної альтернативи 2

не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види мож-

ливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологіч-

не обладнання, кар ’єрна техніка та ав-
тотранспорт;

 водне середовище - обсяги водоко-
ристування. Водоносні горизонти роз-
відувальними виробітками не виявле-
ні;.

ґрунти - утворення відходів, та по-
дальше поводження з ними;

рослинний і тваринний світ - опо-
середкований вплив - присутність лю-
дей та обладнання на технологічних 
майданчиках:

вплив на клімат і мікроклімат - від-
сутній; вплив на техногенне середови-
ще - відсутній. щодо технічної альтер-
нативи 2 

не розглядалась.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
соціальне середовище - можливе 

перевищення гігієнічних нормативів 
допустимого вмісту хімічних речовин 
в атмосферному повітрі, перевищен-
ня санітарних норм допустимого шуму;

-порушення правового режиму 
зон санітарної охорони водних об’єктів 
та режиму господарської діяльності в 
межах прибережної захисної смуги. 

щодо територіальної альтерна-
тиви 2 не розглядалась.

 9. Належність планованої ді-
яльності до першої чи другої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закон Україн «Про 
оцінку впливу на довкілля» Північно-
Східна ділянка Гончарівського родови-
ща суглинків і глин відноситься до дру-
гої категорії видів планової діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля,а саме: видобуван-
ня корисних копалин, крім корисних 
копалин місцевого значення, які видо-
буваються землевласником чи земле-
користувачем в межах наданих їм зе-
мельних ділянок з відповідним цільо-
вим використанням.

 10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених 
держав)

Транскордонний вплив на довкіл-
ля ВІДСУТНІЙ.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності з ст.6 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля” № 2059-УШ 
від 23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопільський 
регіональний центр з гідрометеороло-
гії на інформацію про величини фоно-
вих концентрацій забруднюючих речо-
вин у поверхневій воді водного об’єкту, 
про багаторічні кліматичні характерис-
тики у місці здійснення планової діяль-
ності.

Надання запиту до управління еко-
логії та природних ресурсів Тернопіль-
ської ОДА на інфор¬мацію про величи-
ни фонових концентрацій забруднюю-
чих речовин у атмосферному повітрі.

 12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та Можливості для участі в 
ній громадськості

 Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

-підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля; 

-проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

-аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впли¬ву, іншої інформа-
ції;

-надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

-врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість 
про¬вадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її прова-
дження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на до¬вкілля та отри-
мання рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії роз¬гляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайме¬нше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
про¬позиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підля¬гає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб- сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначе¬ному 
у пункті 15 цього повідомлення, зау-
важення і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(за¬значений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм під¬писом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна ін-
формація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде:

продовження дії спеціального до-
зволу від 10 січня 2014 р. реєстрацій-
ний №5895 на користування надрами 
з метою видобування суглинків та глин 
Гончарівського родовищі.

що видається Державною службою 
геології та надр України. 

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу дослі¬джень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на до¬вкілля, необхідно надсила-
ти до 

Управління екології та  
природних ресурсів Тернопільської 
обласної державної адміністрації, 

що розташоване за адресою.  
46008, вул. Шашкевича ,3 ,  

м. Тернопіль,
e-mail: eko_ter@eco.te.gov.ua  

Козак О. П. тел. (0352) 22-00-20.
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ОВЕН 
На цьому тижнi доведеться від-

кривати здібності й вирішувати про-
блеми, спираючись на інтуїцію. У 
питаннях здоров’я поєднуйте тради-
ційну і нетрадиційну медицину.

ТЕЛЕЦЬ 
Можуть з’явитися приховані 

спадкові хвороби. Цей тиждень буде 
переломним і приведе до одужання. 
Бiльше бувайте на свiжому повiтрi.

БЛИЗНЮКИ 
Бажання в усіх бідах звинуватити 

родичів може призвести до сканда-
лів. У сім’ї кипітимуть пристрасті, за-
важаючи вам спокiйно жити.

РАК 
Постарайтеся знайти позитив-

ний сенс в усьому, що відбувається. 
Зрозумівши це, ви легко впораєтеся 
з будь-якими негараздами.

ЛЕВ 
Багато людей лікуються вза-

ємодією людини і тварини. Тварини 
допомагають відновити емоційне 
здоров’я, тож за нагоди скористайте-
ся цією можливістю. 

ДІВА 
Відвідання святих місць може 

стати внутрішньою потребою лю-
дини. При духовнiй спрямованості 

остерігайтеся потрапляння в секти.
ТЕРЕЗИ 
Для вирішення проблем не звер-

тайтеся до людей, репутація яких 
викликає сумніви. Попереду перiод 
кохання i творчості.

СКОРПІОН 
Дозвольте собі зайнятися улю-

бленою справою, і ви відчуєте при-
плив сил, енергії. Любов допоможе 
висвiтлити найтемніші життєві мо-
менти.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви можете на повну силу роз-

горнути свій інтелект i кмітливість. 
Ваші численні захоплення знайдуть 
практичне застосування.

КОЗЕРІГ 
У багатьох відбудеться справ-

жня корекція долі, і станеться це 
тільки в тому випадку, якщо актив-
ність і заповзятість будуть вашими 
провiдниками.

ВОДОЛІЙ 
Гальмом буде пристрасне бажан-

ня спочивати на лаврах попередніх 
заслуг. Але обов’язки примусять вас 
бiльше працювати.

РИБИ 
Тим, хто захоплений кар’єрним 

зростанням, для отримання бажано-
го результату зірки радять проявити 
активність, наполегливість і твор-
чий запал.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. 
На навчання запрошують учнів 9-их кла-

сів загальноосвітніх закладів для підготов-
ки до вступних випробувань у коледжі ТНЕУ.

Форма підготовки: денна.
Перелік предметів для підготовки до 

вступу у коледжі ТНЕУ: українська мова та 
література; математика; історія України. 

Навчання розпочнеться з березня цього 
року по мірі укомплектування груп.

Слухачі денної форми навчання за-
йматимуться у вихідні дні: субота та неді-
ля - з 9.35 до 14.25.

Групи для занять формуються у кіль-
кості 10-ти осіб.

Навчання здійснюється на контрактній 
основі.

Випускники підготовчих курсів при 
вступі на навчання до коледжів ТНЕУ ко-
ристуватимуться пільгами, передбаченими 
Правилами прийому до вишу.

Ґрунтовна підготовка - це можливість 
стати студентам омріяного закладу вищої 
освіти.

Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua20

Вітаємо!
Настоятеля храму 

святого великомученика 
Георгія Побідоносця с. 
Вікнини Збаразького 
району, протоієрея  

Олексія ВОЗНЮКА
із 20-річним служінням 

на парафії!
 Бажаємо Вам міцного 

здоров’я, мудрості, духовних 
і тілесних сил, благополуч-
чя, бадьорості духу на довгі 
роки. І всього доброго, світ-
лого не тільки сьогодні, але 
і на кожен день, щоб викону-
вати велику милість, дану від 
Господа: трудитися в храмі і 
прославляти ім’я Його святе. 
 Просимо для Вас благословення
Від Всевишнього цього світу,
Здоров’я міцного, щастя земного,
В добрі прожити многая літа. 
Допоки сонце сяє з висоти, 
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти! 
Хай ангел-охоронець супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
Духовну працю Вашу повсякчас
Господня ласка й успіхи вінчають. 

З повагою – 
парафіяни, хористи.

До цих гарних, щирих слів приєднується і весь колектив 
«Нашого ДНЯ». Дякуємо за плідну співпрацю!

Бажаєм, щоб збувались мрії,
Не марними були надії,
Щоб сіялись у долю весни,
Як неба дивне перевесло.
Щоб літо сонячно всміхалось,

Добро до щастя додавалось!
Здоров’я – повну криницю,
Не в небі – у руках синицю,
Все, що миле, хай поруч живе,
А Господь силу, віру й надію дає! 

Вітаємо!
Відповідального господаря, 

добру і чуйну людину, мецената, 
заступника директора 

ФГ «Вікторія-92», 
що у Козівському районі

Олександра Петровича 
ПЕЛЯКА

з Днем народження!
Вітаєм з Днем народження Вас нині
Всім колективом дружнім від душі
І зичимо здобутків в Україні
У праці небувалих досягти.
Нехай колосяться рясні жита у полі 
Й добро у Вашім домі прибува,
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Нехай приносять віру та надію
Птахи на крилах в краще майбуття,
Всі справдяться бажання Ваші й мрії
І квітне у душі п’янка весна.

З повагою – колектив ФГ «Вікторія-92».

Вітаємо!
Лікаря-хірурга Тернопільської дитячої 

міської поліклініки, 
справжнього професіонала, 

хорошу людину
Андрія Богдановича ЯЦУХА 

з красивим ювілеєм!
Хай щастя у дім щодня приходить,
Хай тільки все гарне відбувається,
Нехай удача не підводить
І радість в серці відчувається!
Хай гарними будуть і будні, і свята,
Щодня, щогодини – в усьому щастить,
Щоб знов зустрічать ювілеї і дати,
І аж до сторіччя в здоров’ї прожить!
Хай множиться успіх, хай добре все буде,
Хай люблять Вас діти і шанують всі люди.
Живіть у любові веселі й здорові
Під Матінки Божої світлим покровом!

З повагою – вдячні маленькі 
пацієнти і їхні батьки.

Вітаємо!
Доброго сина і зятя, люблячого чоловіка, 

турботливого татка
Андрія Богдановича ЯЦУХА
із с. Плотича Козівського району

з Днем народження!
Щасливий будь і хай Твоя стежина
Успішно пролягає в майбуття,
Хай тішить Тебе син і вся родина,
Нехай гладенько стелиться життя.
Хай кожен день дарує теплу радість,
Не буде хмарно в небі й на душі,
Нехай на Тебе не чатує старість,
На долю хай не падають дощі.
Хай радість панує у домі
І спокій хай буде завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде яскравим кожнісінький ранок!

З повагою і любов’ю – рідні та друзі. 

Вітаємо!
Любого сина, 

дорогого 
братика

Тимофія 
ВОЗНЮКА
із с. Вікнини 
Збаразького 

району
з 20-річчям!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається і доля 

сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З любов’ю – тато, мама, сестри 
Оля та Оксанка, брати 

Антонійчик і Сергій із сім’єю.

Учнів 9-их класів набирають 
для підготовки до вступних 

випробувань у коледжі ТНЕУ

Адреса: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3, к. 3207, 46009. 
Тел.: (0352) 47-51-58; (096) 685-7326.

Вітаємо!
Чудову пару, хороших друзів

 Марію та Олега 
ВІЙТИШИН

із Збаража 
з порцеляновим весіллям!

20 років – гарний ювілей,
Тепло любові й рідний блиск очей.
Це – час, що випробовує життя,
І стелить новий шлях у майбуття.
Нехай порцелянові блюдця
Радісним дзвоном сміються.
Бажаємо щастя багато,
Щоб спокій і мир панували у хаті.
В ріках життєвих хай

 легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться.
Статків усяких, хліб і до хліба – 
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою – друзі Микола та 
Олена, куми Василь і Наталя. 


