
18 березня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1, вдень 
8-12 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.24, захід - 18.28. 

19 березня - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 2-3, вдень 11-15 

градусів тепла. Схід сонця - 6.22, 
захід - 18.29. 

20 березня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 4-5, вдень 

7-12 градусів тепла. Схід сонця - 6.20, за-
хід - 18.31. 

21 березня - хмарно, дощ, дрібний 
сніг, температура повітря вночі 3-5, 
вдень 3-6 градусів тепла. Схід сонця - 
6.17, захід - 18.32. 

22 березня - хмарно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 3-4 градуси мо-
розу, вдень від 2 градусів морозу до 2 
градусів тепла. Схід сонця - 6.15, захід 
- 18.34. 

23 березня - хмарно з проясненням, 

без опадів, температура повітря вночі 
3-4 градуси морозу, вдень від 2 градусів 
морозу до 2 градусів тепла. Схід сонця - 
6.13, захід - 18.35. 

24 березня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
4-5 градусів морозу, вдень від 1 градуса 
морозу до 3 градусів тепла. Схід сонця - 
6.11, захід - 18.37. 

Новий місяць.

Погода в Тернополі й області
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

АРОМАТ 
весняного неба

ПАНДЕМІЯ, 

УКРАЇНА НА КАРАНТИНІ: 

важливо про пенсії, 
компослуги, соцвиплати, 
транспорт

В один момент світ призупинився. 
Закрили кордони й обмежили 
рух транспорту всередині країн. 

Зачинили школи, садочки, торгові 
центри, кінотеатри, скасували всі 
заходи. Люди, за можливості, працюють 
вдома. Пів року тому ми бачили 
подібне лише в кіно, а тепер це стало 
нашою новою реальністю.

Коронавірус стрімко шириться світом, і ста-
ном на 17 березня в Україні вже зареєстро-
вано 7 лабораторно підтверджених випадків 
COVID-19. У Чернівецькій області – чотири ви-
падки, в Києві - два та в Житомирській – один, 
який став летальним. Всього з початку 2020 
року до Центру громадського здоров’я надій-

шло 140 повідомлень про підозру на COVID-19. 
На Тернопільщині таких підозр 13. Вони не під-
твердились - діагностували грип В у п’яти осіб 
і грип А у трьох. Жодного випадку захворюван-
ня на коронавірус в області наразі не виявили. У 
світі вже захворіло на цю недугу 190 140 людей, 
видужало – 80648, померло – 7517. 

Дорогі наші читачі, ми щиро закликаємо вас 
залишатися вдома, якщо ви маєте таку можли-
вість, і дотримуватися правил особистої гігієни. 
Мийте частіше руки, уникайте натовпу, а якщо є 
симптоми застуди, зв’яжіться зі своїм лікарем і не 
йдіть у людні місця. Неуважність до наших ближ-
ніх у ці дні може призвести до непередбачуваних на-
слідків. Любов і спокій, навпаки, стануть чудовими 
ліками. Страх знижує імунітет не гірше за вірус. 

що змінила 
життя планети

Ми зробили все можливе, аби ви отримали сьогоднішній номер 
«Нашого ДНЯ». Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, витримки. 

ВІРИМО, ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ.
З любов’ю - колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Сучасні інноваційні технології

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

10-11 стор. 4,6 стор.

Через пандемічну ситуацію поширення вірусу 
COVID-19, що викликає занепокоєння у 
цілому світі, з благословення Архиєпископа 

і Митрополита Тернопільсько-Зборівського 
Кир Василія (Семенюка), в час карантину в 
Архикатедральному Соборі служитимуть молебень за 
оздоровлення недужих, за всіх медичних працівників 
та за відвернення загрози поширення інфекції.

Церковні дзвони 
закликатимуть до молитви 

за відвернення вірусу!
Щодня опівдні вірян закликають 

спільно звертатися до Господа

Молитва відбуватиметь-
ся щоденно о 13-й годині на-
передодні вже традиційної 
молитви Хресної Дороги за 
мир в Україні. Нагадуємо, що 
храм залишається відчине-
ний для молитви та участі 
вірних у всіх Богослужіннях, 
які відбуваються згідно гра-
фіку. Однак, є можливість до-
лучитися до молитви за посе-
редництвом засобів комуні-
кації – усі Богослужіння з хра-
му транслюються на YouTube 
Каналі Архикатедрального 
Собору .

О 13-й годині також на 
дзвіниці храму дзвонитиме 
дзвін, щоб закликати вірних 
до молитви. Крім того, дзвін 
є давнім інструментом не 
тільки сповіщення про цер-
ковні події, але його вібрація 
очищує навколишній простір 
від хвороботворних мікробів. 
Молекулярні структури ві-
русів грипу, чуми, скарлати-
ни, кору, тифу, холери згор-
таються й перетворюються 
на кристалики. Відбуваєть-
ся справжня стерилізація по-
вітря.



№11 (347) / 18  березня-24 березня 2020 р. Наш ДЕНЬ2 nday.te.ua Акценти

Про карантин і 
«некарантинні» 

засідання ВР
Початок спілкування з журналістами 

досвідчений політик розпочав із найга-
рячішої проблеми, з якою зараз разом зі 
світом зіткнулися і українці - загрозою 
коронавірусу. Микола Томенко акцен-
тував увагу на невдалих діях влади, по-
вторення яких для безпеки громадян не 
можна допускати у майбутньому.  

- Уряду давно варто було зібратися й 
визначити правила поведінки в умовах 
пандемії, - зазначив політик. - Фактич-
но, ми в останній вагон вскочили, тре-
ба було діяти ще раніше. Повинен бути 
єдиний режим карантину для всієї кра-
їни. А в нас що сталося? У Києві, напри-
клад, діяли дві інструкції: урядова за-
борона на зібрання в понад 200 людей і 
паралельно заборона Київради, де фігу-
рувала цифра у 60 осіб. Я розумію, що ми 
маємо владу хаосу й турбулентності, але 
такі дії повинні бути чіткими й синхро-
нізованими, адже йдеться про здоров’я  
мільйонів українців. 

Натомість, як наголосив Микола То-
менко, Верховна Рада засідання не ска-
совує. Відтак депутати приймають за-
кони в режимі карантину, хоча доступ 
журналістам обмежено, а масові акції 
протесту взагалі заборонені. 

- З цього приводу ми звернулися до 
керівництва Верховної ради. Я прихиль-
ник того, що ми всі повинні дотримува-
тися одних законів і приписів, - зазначив 
політик. 

Про уряд і хамство
За словами Миколи Томенка, тепе-

рішня влада продемонструвала неком-
петентність і в інших державних сферах. 

- Візьмімо для прикладу недавню іс-

торію з урядом, - пояснив політик. - У 
Кабміні, який недавно відправили у від-
ставку, було багато розумних людей. Але 
цинізм у спілкуванні з українським на-
родом, який вони випромінювали, я вва-
жаю неприпустимим. Люди, які раніше 
були тільки помічниками й радниками, 
почали розказувати, що порядні фахів-
ці не працюють менш, ніж за сто тисяч 
гривень… Це хамство. Зараз же у новому 
Кабміні багато людей, яких ми не знаємо, 
і в тому числі це стосується голови уряду. 

За прогнозом Миколи Томенка, нові 
міністри теж пропрацюють недовго. 

- Думаю, це буде другий тимчасовий 
уряд Зеленського, - зазначив він. - Що 
вони будуть робити, сказати важко, бо 
конкретної програми нові урядовці не 
продемонстрували. Наприклад, Шмига-
ля спитали, що він робитиме з ФОПами, 
а ця тема зараз надзвичайно актуальна 
у підприємців. Шмигаль відповів: ми ви-
вчимо це питання. Тобто він пішов на 
посаду й при цьому не знає, що робити. 
Я не уявляю, як таке взагалі можливо. 

Про старих і нових 
політиків

Як відомо, під час минулорічних пре-
зидентських виборів Микола Томенко 
та очолювана ним політична партія 
«Рідна країна» працювали у команді 
Анатолія Гриценка. 

- Після президентської виборчої кам-
панії ми цю співпрацю фактично припи-
нили, - розповів Микола Томенко. - У нас 
є багато спільного, але ми не зійшлися 
у ставленні до нової влади. Частина 
представників «Громадянської позиції» 
вирішили співпрацювати зі «Слугою на-
роду», сподіваючись, що вдасться влити 
низку проектів для держави. Але я осо-
бисто і мої прихильники надто добре 
знаємо команду нової влади і не бачимо 

в них того, що може вивести Україну до 
благополуччя й добробуту.

Микола Томенко заперечив і можли-
вість співпраці з партією попереднього 
президента. 

- Команду Порошенка я теж знаю і не 
маю морального права агітувати за ньо-
го, - розповів політик. - У них було п’ять 
років, щоб втілити антикорупційні та 
проукраїнські проекти. Але, як показала 
практика, цього теж не сталося.

Про місцеві вибори 
«для обраних»

У Тернополі Микола Томенко згадав 
про чергове перезавантаження влади. 
Місцеві вибори відбудуться, згідно із 
законодавством, 25 жовтня. Політик ви-
словив стурбованість щодо законів, які 
ці вибори регулюватимуть. 

Насамперед, за словами Миколи То-
менка, поки взагалі не зрозуміло, кого 
і куди обиратимуть. У рамках реформи 
місцевого самоврядування - децентра-
лізації мають бути ухвалені зміни до 
Конституції. І місцеві вибори мали би 
відбуватися вже з урахуванням цих змін. 

- Сьогодні якраз пів року до почат-
ку офіційної виборчої кампанії в місце-
ві ради, - зазначив Микола Томенко. - У 
«Слузі народу» вважають, що встигнуть 
провести кілька засідань ВР і внести 
ці зміни до Конституції. Але не все так 
просто. Відповідно до змін, в Україні 
з’являється інститут префектів, зміню-
ються повноваження облрад із викон-
комом, який перейме на себе функцію 
обласних адміністрацій. У яких законах 
це прописано? Ніде. Тобто навіть якщо 
встигнуть внести зміни до Конституції, 
то треба всі закони переписати. Зараз 
ми підходимо до виборів, але ніхто не 
може сказати, куди ж ми обиратимемо 
людей. Я хаос, анархію бачив у нашій 

країні, але такого маразму - ні. 
Микола Томенко відзначив і низку 

загроз, які суперечать демократичним 
виборам. 

- Правила сформовані таким чином, 
що ті партії, які перебувають поза пар-
ламентом, практично не мають шансів 
потрапити у місцеві ради, - констатував 
політик.

Першою перешкодою для цього є ба-
гатомільйонні застави, які для участі у 
виборах потрібно вносити політичним 
партіям і кандидатам на посади міських 
голів.

- Наприклад, аби балотуватися в Ки-
ївську міську раду й змагатися за посаду 
міського голови Києва, треба заплатити 
8 мільйонів 240 тисяч гривень, - розпо-
вів політик. - Партіям, які представлені 
в парламенті, є чим платити, оскільки 
вони отримують бюджетне фінансуван-
ня. А от для позапарламентських сил 
це проблема. За моїми підрахунками, 
для однієї партії потрібно близько 100 
мільйонів гривень тільки на заставу, 
щоб взяти участь у місцевих виборах 
по всій країні. Але ж треба іще за якісь 
кошти проводити виборчу кампанію. Я 
не проти застави, але ще на попередніх 
виборах ця сума була в 10 разів меншою.

Ймовірна і друга перешкода – про-
владна партія планує запровадити за-
борону брати участь у виборах тим пар-
тіям, які не висунули своїх кандидатів у 
2/3 регіонів. 

- Спочатку виставили шалену суму 
застави за участь у виборах, а потім хо-
чуть ще й запровадити обмеження у дві 
третини, - зауважив політик. - Напри-
клад, «Рідна країна» орієнтується на 
електорат у західних та центральних 
областях. Але виходить, що для участі 
у виборах нам потрібно буде висувати 
кандидатів і в інших регіонах. Це нон-
сенс. Назвіть хоч одну країну в світі, де 
існують такі правила. 

Про союзників і 
патріотичні лінії 

Відтак, Микола Томенко повідомив, 
що він шукатиме союзників для участі у 
наступних місцевих виборах.

- Зараз ми беремо на себе своєрід-
ну місію об’єднати позапарламентську 
проєвропейську та проукраїнську опо-
зицію, - розповів політик. - Ми хочемо 
змінити правила проведення місцевих 
виборів, щоб вони справді забезпечу-
вали участь усіх демократичних сил. - 
Наша ідея - створити українське коло із 
політичних партій, громадських органі-
зацій, інтелектуалів, означене важливи-
ми для нашої держави синьо-жовтими й 
червоно-червоними лініями. 

Зокрема, у Тернополі Микола Томен-
ко вирішив на майбутніх місцевих ви-
борах залучити до співпраці депутата 
міської ради Петра Ландяка та його ко-
манду.

Інна МАТУШ.

Микола ТОМЕНКО: «Я хаос, 
анархію бачив у нашій країні, 

але такого маразму - ні»
Влада не синхронізувала заходи 
для збереження здоров’я українців, 
а «під шумок» парламентарі 
продовжують збиратися навіть 
в умовах карантину, приймаючи 
закони у пів закритому режимі. 
Невдовзі загостриться ще одна 
проблема - місцевих виборів, які 
вже називають «виборами для 
обраних». Про це говорив у Тернополі 
Микола Томенко. Зустріч із відомим 
громадським і політичним діячем, 
лідером партії «Громадський 
рух «Рідна країна» відбулась у 
місцевому прес-клубі в минулу 
п’ятницю. 
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Юні гості з Польщі та Німеччини 
гостювали на Тернопільщині в рамках 
соціального тристороннього проєкту 
"Європа без кордонів". Ініціював його 
колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів села Яблунів на чолі з дирек-
тором Володимиром Дереворізом. Гості 
разом із місцевою молоддю навчалися, 
обговорювали важливі проблеми, ма-
лювали писанки і мандрували. 

Організатори розповідають: проєкт 
мав на меті познайомити молодь один 
з одним і не на словах, а на ділі будува-
ти єдину Європу. У рамках заходу моло-
ді люди віком від 16 до 20 років  мали 
можливість і поспілкуватись, і відпочи-
ти. Для них організували спільні квести, 
презентації, танці, майстер-класи та від-
починок. Встигли і в Тернопільський об-
ласний краєзнавчий музей, і в духовний 
Маріїнський центр в Зарваниці, і в роз-
важальний центр, і в сауну з басейном.

- Коли ми готували презентацію для 

нашого проєкту, то намагались шукати 
те, що об'єднує, - розповідає співоргані-
затор Віктор Гудь, керівник громадської 
організації "Добробут-краю". - Тобто по 
кожній темі, а це мистецтво, спорт, ту-
ристичні родзинки тощо, шукали три 
приклади з України, Німеччини та Поль-
щі. Це були як люди, так і цікаві об'єкти, 
на нашу думку, відомі для усіх, але ми 
переконались, що молодь багато для 
себе відкрила нового. Проєкт «Європа 
без кордонів» ми реалізовуємо в межах 
німецько-польсько-української моло-
діжної співпраці. До нього нещодавно 
долучилися також Білорусь та Грузія. 

Для Яблунівської школи це був над-
звичайно цікавий і корисний досвід. 

- Кожен проєкт розпочинається з 
ідеї, - розказує Наталя Сигіль, заступ-
ниця директора з навчально-виховної 
роботи Яблунівської школи. - Ми шу-
кали вихід на європейських партнерів, 
бо хотіли показати нашим вчителям і 

старшокласникам інші країни саме че-
рез навчальні заклади. І маємо сьогодні 
найкращих партнерів - це школа у Поль-
щі в місті Вольштин Великопольського 
воєводства та навчальний заклад з міс-
та Юльцен (земля Нідерсахсен) у Німеч-
чині.

Марек Фурман - координатор соці-
альних проєктів співпраці з країнами ЄС, 
Іренеуш Райман - директор школи міста 
Вольштин, Міхаель Фендлер з навчаль-
ного закладу міста Юльцен разом зі 
своїми вихованцями та керівниками по-
долали більше тисячі кілометрів, щоби 
дістатись українських земель і, зокрема, 
Тернопільщини. Усі гості отримали най-
більше позитиву від зустрічі з людьми і 
найменше - від стану доріг та придорож-
ніх смуг. Звернули увагу, бо тема сміття 
актуальна і для країн Європи, де є свої 
варіанти вирішення цієї проблеми. 

- Хоча це вже молоді люди, але для 
мене вони такі ще діти, - розказує пси-
холог Яблунівської школи Марія Дени-
сова. - Під час ігор, танців, змагань ми 
ділили їх на команди - ось це відчуття 
ліктя, спільної праці, спільних перемог 
найбільше зближує молодь. Ми таке 
практикуємо і в нашій школі, вчимо ді-
тей не боятись бути лідерами. Одна лю-
дина може багато - покаже приклад і до 
неї долучаться  однодумці. Думаю, це 
саме той шлях, який допоможе зробити 
наш світ чистішим, екологічнішим. Під 
час зустрічі ми всі відчули, що нас біль-
ше об'єднує, ніж роз'єднує. Наприклад, 

наших гостей вразила кількість соняч-
них панелей, які ми бачили, коли їхали 
дорогою, наші охайні, красиві будинки, 
наші майстри, які створюють дивовижні 
витвори.

Яблунівська школа зустріла гостей 
виставкою місцевих майстринь - чудер-
нацькі капелюхи, оздоблені природни-
ми матеріалами - листям, жолудями, 
горіхами, плодами кущів, великодні 
яйця у різних техніках, шиття бісером 
і українські ґердани, квіти з кукурудзя-
ного листя, майстерно зібрані різдвяні 
дідухи, ляльки з духмяного сіна, плетені 
з ниток білі ангели. Стіни актового залу 
прикрасили картини художника з Яблу-
нова Степана Ядловського.

Гостей запросили до спільного 
майстер-класу "Мистецький арсенал". 
Більшість молодих людей з Польщі та 
Німеччини вперше в житті оздоблювали 
великодні яйця стрічками, знайомились 
з петриківським розписом, з традицією 
оздоблення великодньої лози. Допома-
гали творити красу працівники та учні 
школи Олександра Матіяш, Аліна Ма-
цик, Галина Дзюбінська, Марія Дерево-
різ, Наталія Колта, Оксана Фик, Ольга 
Романів, Юлія Сигіль.

Вісімнадцятирічні Вікторія Бін'як 
та Патрик Рутковські з міста Вольштин 
вперше розписували дерев'яні яйця. Ві-
кторія розказала, що вдома до Велико-
дня вони пишуть писанки, а ось паску 
купують у магазині. 

Дар'я Якубовська з німецького міста 
Юльцен до десяти років жила у Білорусі: 

- Я щаслива, що змогла так багато 
часу провести з людьми, які говорять 
українською. Мені не вистачає вдома 
такого спілкування. Юльцен невеличке 
місто, також має замок, дуже мальовни-
че. 

Усі гості отримали у дарунок вели-
кодню пишно вбрану яблунівську лозу, 
магніт з Яблунова, рукотворний лепбук 
- з презентацією власного села. А гості 
презентували свої навчальні заклади і 
подарували свої сувеніри. 

До слова, проєкт відбувся завдяки 
підтримці Тернопільської міської ради, 
зокрема Володимира Кашицького, за-
ступника начальника управління стра-
тегічного розвитку міста, начальника 
відділу міжнародного співробітництва 
і туризму.

Олена МУДРА. 

«Я щаслива, що змогла так 
багато часу провести з людьми, 

які говорять українською»
У селі Яблунів на Гусятищині гостювала молодь  з Польщі та Німеччини

На час карантину багато країн закрили кордони, але 
після його завершення ці хлопці й дівчата обов’язково 
продовжать спілкування. Адже кордони якраз і потрібні хіба 

для захисту від хвороб і не є перепоною для знайомств і дружби.  
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ПЕНСІОНЕРИ ОТРИМАЮТЬ 
ДОПЛАТУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Українці, які мають менше 5 
тисяч гривень пенсії, зможуть 
отримати доплату у розмірі ти-
сячі гривень. Про це президент 
Володимир Зеленський повідо-
мив у зверненні до громадян у 
зв’язку з пандемією. 

Також президент доручив 
Мінфу провести перемовини з 
Міжнародним валютним фон-
дом щодо наслідків подолання 
коронавірусу, та очікує від бан-
ків запровадження кредитних 
канікул.

ГАЗ ТА СВІТЛО 
НЕ ВИМИКАТИМУТЬ 

ЗА НЕСПЛАТУ  
Підприємства, що здійсню-

ють надання компослуг, зокре-
ма, облгази і обленерго, не від-
ключатимуть споживачів через 
неоплачені на тлі карантину ра-
хунки, повідомив глава профіль-
ного комітету Верховної Ради 
Андрій Герус. «Також будемо іні-
ціювати на законодавчому рів-
ні скасування пені за несвоєчас-
ну оплату послуг ЖКГ під час ка-
рантину, зміни в порядок надан-
ня субсидій, щоб у випадку ви-
никнення у громадян заборго-
ваностей, вони не приводили до 
втрати субсидій», - сказав нар-
деп, передає Інтерфакс-Україна.   
Герус закликав українців уника-
ти відвідування центрів обслу-
говування і банківських відді-
лень, де зазвичай спостерігають-
ся черги на оплату комуналки, і, 
якщо є можливість, здійснювати 

оплату рахунків онлайн.
СОЦДОПОМОГИ ТА СУБСИДІЇ 

НАДАДУТЬ ВЧАСНО
Обмежувальні заходи, які за-

провадив уряд через поширен-
ня коронавірусу, не вплинуть 
на соціальні виплати населен-
ню. Про це повідомив заступник 
міністра соціальної політики Ві-
талій Музиченко. За його сло-
вами, близько 2/3 одержувачів 
пенсій і соцдопомоги, зокрема 
субсидій, отримують за допомо-
гою перерахунку на банківські 
картки. При цьому майже тре-
тина отримує через «Укрпошту» 
шляхом доставки додому. «Всі 
виплати здійснюються, відпо-
відно до графіків», - сказав по-
садовець. І додав: «Рівень опла-
ти житлово-комунальних по-
слуг і наявність або відсутність 
заборгованості не впливає на 
право отримання пільг або суб-
сидії протягом терміну їхнього 
отримання, тобто до кінця по-
точного опалювального сезо-
ну. Наявність простроченої по-
над два місяці заборгованості 
буде впливати на наступний пе-
ріод їхнього отримання - з трав-
ня 2020 року».

САМОТНІМ ЛЮДЯМ 
ДОПОМОЖУТЬ 

РОЗРАХУВАТИСЯ 
ЗА КОМУНАЛКУ

Соціальні працівники нада-
дуть допомогу в оплаті компос-
луг одиноким громадянам, які 
перебувають на соціальному об-
слуговуванні в територіальних 
центрах соціальної допомоги. 

Міністерство соціальної політи-
ки вже передало відповідні за-
вдання органам виконавчої вла-
ди та органам місцевого само-
врядування для організації такої 
роботи, - наголосив Віталій Му-
зиченко. Також він звернувся до 
українців з проханням допомог-
ти своїм близьким похилого віку 
з оплатою компослуг: «Звертає-
мося до рідних і близьких пенсі-
онерів, людей похилого віку, ма-
ломобільних категорій населен-
ня з проханням допомогти ва-
шим бабусям і дідусям, татам і 
мамам оплатити комунальні по-
слуги без відвідування відділень 
банків та «Укрпошти», або зро-
бити це за них. Не залишайте 
без уваги ваших рідних похилого 
віку, цікавтеся їхнім самопочут-
тям і станом здоров’я». 

ТЕРНОПОЛЯНИ МОЖУТЬ
 ПОДАТИ ПОКАЗНИКИ 

ЛІЧИЛЬНИКІВ ДИСТАНЦІЙНО
Тернополяни можуть подати 

показники лічильників за тепло, 
гаряче й холодне водопостачан-
ня дистанційно.  Кожен спожи-
вач послуг КП «Тернопільмісь-
ктеплокомуненерго» може отри-
мати інформацію про стан роз-
рахунків та подати показники лі-
чильників дистанційно 
за телефонами: 

(0948) 40-15-78;  (0948) 40-
15-87;  (0948) 40-15-79; 

щодо обслуговування лі-
чильників тел.: (0352) 25-14-41; 

через особистий кабінет на 
сайті підприємства 

https://teplo.te.ua/ 

та електронну пошту 
zvern.kptmtke@ukr.net
Подати показники лічильни-

ків у КП «Тернопільводоканал» 
споживачі можуть 

через пункти прийому плате-
жів; за номерами телефонів: 

51-97-51, 0-800-509-909;
за допомогою інтернету 
через сайти: 
http://www.vodokanal.te.ua, 
http://www.eps.te.ua, 
http://www.oplata.te.ua
Оплатити послуги з водопос-

тачання та водовідведення та-
кож можна дистанційно з вико-
ристанням інтернет-ресурсів.

Замовити роботи з повірки 
лічильника слід за телефонами: 
43-08-11, 43-03-81.

ЛЮДЯМ ДОПОМАГАТИМУТЬ 
ВОЛОНТЕРИ

У Тернополі шукатимуть во-

лонтерів, які закуповуватимуть 
продукти та доставляти їх додо-
му до тих мешканців, які не ма-
тимуть змоги сходити в мага-
зин.  В Тернополі за таким прин-
ципом працюють представники 
"Червоного хреста"  та праців-
ники управління соціальної по-
літики, також є ряд молодіжних 
громадських організацій, які по-
годилися бути волонтерами.

Попередньо відомо, що во-
лонтери працюватимуть за та-
кою схемою. Вони  приїжджати-
муть до домівок людей, які са-
мостійно не можуть піти в ма-
газин. Далі забиратимуть  гро-
ші з-під дверей, куплять все не-
обхідне та привезуть до дверей 
і залишать. Якщо ви маєте змо-
гу бути волонтером -  зайдіть на 
сайт Тернопілської міської ради 
та заповніть анкету. 

УКРАЇНА НА КАРАНТИНІ: 
важливо про пенсії, компослуги, соцвиплати

У  ВІДДІЛЕННЯХ:
1) З’явилися жовті обмежувальні лі-

нії у відділеннях. Прохання – не заходити 
за жовту лінію, якщо біля стійки обслу-
говується клієнт, підходити лише тоді, 
коли вікно вільне.

2) Якщо бачите чергу у відділенні, не 
заходьте до нього (за нормальної пого-
ди), почекайте і зайдіть, коли черга ста-
не меншою.

3) Працюють «Щасливі години», коли 
комісія за сплату комунальних платежів 
до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо є 
можливість, приходьте після 13:00, аби 
найменш захищені верстви населення, а 
також групи найбільшого ризику для ко-
ронавірусу, змогли скористатися наши-
ми послугами вранці.

4) Розміщено інформаційні плакати 
про поширення коронавірусу.

Пенсіонери також зможуть здійсню-
вати комунальні платежі вдома, отриму-
вати побутові товари і продукти першої 
необхідності, щоб не піддаватися ризику 
і не йти в магазини, або в місця значного 
скупчення людей.

Керівництво Укрпошти попереджає, 
що на час введення карантину, можли-
вий брак персоналу в певних відділен-
нях та дільницях. Однак, підприємство 
буде робити все можливе, щоб мінімізу-
вати можливі незручності для клієнтів і 
це було виключенням.

Укрпошта пропонує користуватися 
онлайн-послугами, щоб проводити мен-
ше часу у відділенні, а також користува-
тися картками і оплачувати послуги че-
рез POS-термінали, щоб менше контакту-
вати з грошима.

ПРИЙОМ І ДОСТАВКА 
ВІДПРАВЛЕНЬ

Підприємство продовжує прийма-
ти і відправляти посилки в Україні та за 
її межі. Укрпошта для експорту відправ-
лень за кордон України використову-
ватиме альтернативні шляхи доставки 
комбінованого способу (вантажні літаки 
та автомобілі), тому можливе збільшен-

ня термінів доставки.
Як уже повідомлялося, за інформа-

цією Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, процес отримання посилок - є 
безпечним для здоров’я людей.

Нині не обмежується прийом екс-
портної пошти у відділеннях Укрпошти, 
окрім експорту товарів протиепідеміч-
ного призначення (маски, окуляри, рука-
вички, тощо), вивіз яких тимчасово забо-
ронений з України до 1 червня.

На час карантину скасовується опла-
та за зберігання відправлень,  безко-
штовне зберігання у відділенні можливе 
до 30 днів. Зокрема, відправник в стан-
дартному режимі вказує повернення від-
правлень  «Укрпошта Експрес», «Укрпо-
шта Стандарт» (не універсальна послу-
га), «Smartbox» через 7 днів/14 днів та до 
30 днів для «Укрпошта Стандарт» (уні-
версальна послуга). Таким чином, якщо 
відправник вказував 7 днів, то тепер змо-

же вказати 14 днів і плата за зберігання 
нараховуватися не буде. Разом з тим для 
відправників, яким критично до 14 днів 
повернути товар «під реалізацією» - за-
лишиться  можливість повернути через 
7 днів. Відділення повертають відправ-
лення після вказаного строку відповідно 
до розпорядження відправника.

ЗАХОДИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО 
ЗНАХОДЖЕННЯ У ВІДДІЛЕННІ

Укрпошта робить все можливе, щоб 
робота працівників підприємства зали-
шалась безпечною. Зокрема, на випадок 
поширення інфекції підприємство має 
запас респіраторів та захисних масок.

Для посилення особистої гігієни пра-
цівників усі об’єкти зв’язку будуть осна-
щені дезінфекторами. За наявності будь-
якого ризику для здоров’я співробітни-
ків, керівництво Укрпошти залишає за 
собою право вносити корективи в режим 
роботи відділень та надання поштових і 
фінансових послуг.

Усі кур’єри та працівники фронт офісу 
(начальники відділень, оператори, лис-
тоноші), які працюють у міських відді-
леннях та навантажених сільських відді-
леннях і щоденно мають контакти зі зна-
чною кількістю клієнтів, отримають над-
бавки до зарплати.

В УМОВАХ КАРАНТИНУ УКРПОШТА ПРАЦЮЄ У ШТАТНОМУ РЕЖИМІ

Коронавірус порушив звичний ритм життя людей та держав у 
всьому світі. Українцям, попри карантинні заходи, яких слід суворо 
дотримуватися, варто знати ще декілька важливих речей. Вони, 
зокрема стосуються соціально-комунальної сфери.

АТ «Укрпошта», як стратегічно важливий об’єкт 
інфраструктури, працює у звичайному режимі – 

продовжує видавати та доставляти пенсії і грошові 
виплати, приймає оплату комунальних платежів та 

надає інші послуги.

Також закликають людей з медичною осві-
тою, зокрема студентів-медиків та медпрацівни-
ків, які на даний час не працюють, стати волон-
терами у разі виявлення коронавірусу у Терно-
полі. Для реєстрації телефонувати за номером  
(0352) 52-56-96.
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Папа вийшов на прогулянку порожніми вулиця-
ми Риму та відвідав дві місцеві церкви. Франциск 
помолився в базиліці Санта-Марія-Маджоре, де 
знаходиться відома ікона Salus Populi Romani, або 
«Спасіння римського народу». ЇЇ вважають покро-
вителькою Риму і після припинення епідемії чуми  
593 року її несли вулицями міста під час хресної 
ходи, очолюваної Папою Григорієм І. Потім Папа 
пройшов до базиліки Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там 
зберігається розп'яття, яке несли вулицями Риму 
під час 16-денної процесії проти епідемії чуми 1522 
року. За переказами, коли розп'яття повернулося до 
церкви, чума відступила.

Папа Франциск зробив цей візит, щоб підбадьо-
рити італійців під час карантину.  Дії Папи жодним 
чином не спрямовані проти декретів італійського 
уряду, пояснив священник вікаріату Риму, що на час 
карантину служить в базиліці, о. Еліо Лопс, але були 
задумані як знак заохочення римлян. Хоч це було "в 
певному сенсі і ризиковано для його здоров'я, вра-
ховуючи його вік".

 Також світові ЗМІ облетіло симовлічне фото, на 
якому Папа благословляє закриту для відвідувачів 
площу Святого Петра у Ватикані з вікна Апостоль-
ського палацу. Фотографія була зроблена 15 берез-
ня, після того, як Папа провів щотижневе богослу-
жіння, що через епідемію коронавірусу проходило в 
онлайн-форматі.

Папа Франциск також самостійно уклав молит-
ву, в якій просить Богородицю Зцілення Хворих про 
захист під час епідемії коронавірусу Covid-19. Тож 

молімося разом за людей, яких зачепила ця пробле-
ма, а також за нас самих і наших близьких.   

Маріє, Ти завжди освітлюєш нашу дорогу і ста-
єш на ній знаком спасіння і надії. Матір Божа, дові-
ряємось Тобі. Ти — Зцілення Хворих. Ти була близько 
під Хрестом і бачила біль Ісуса, але зберегла сильну 
віру. Ти — Спасіння римського люду, Ти знаєш, чого 
ми потребуємо. Уповаємо, що Ти відповіси на наші 
прохання, щоб ми, подібно як у Кані Галілейській, мо-
гли радісно святкувати, коли час випробування за-
кінчиться. Мати Божої Любові, допоможи нам зро-
зуміти волю Отця і чинити те, що каже нам Ісус. Він 
бо взяв на себе наші страждання й також несе наші 
турботи, щоби привести нас, через Хрест, до радос-
ті Воскресіння, амінь. Шукаємо притулку у Тебе і 
Твоєї опіки, о Пресвята Матір Бога. Не погордуй на-
шими благаннями — зокрема у час, коли ми піддані 
випробуванню, — і визволи нас від усякої небезпеки, о 
славна і благословенна Діво.

- Церква завжди поруч з 
людиною – в моменти радос-
ті й щастя, хвороби і скорбо-
ти. Вона, наче любляча мати, 
завжди готова прийняти у 
свої обійми кожного, допо-
могти, підтримати, розра-
дити, заспокоїти, - йдеться у 
зверненні до вірян Митропо-
лита Епіфанія. - Нині, під час 
поширення світом небезпеч-
ного вірусу, людство пере-
живає дуже складний період 

випробувань – тілесних, фізичних, психологічних, душевних 
та моральних. Але всі християни знають, що Господь ніколи 
не полишає нас напризволяще з нашими недугами, а посилає 
нам всі засоби для перестороги, а також ліки та лікарів (як 
для душі, так і тіла), здатних зцілити або значно полегшити 
страждання.

Знаємо, що Господь нікому не дає випробувань понад його 
силу. Але це в жодному разі не означає, що людина може опус-
тити руки й не берегтися, не лікуватися. Навпаки, нехтувати 
лікуванням – це гріх занедбання Божого дару життя. Так само, 
як і доводити себе до хвороби алкоголем, палінням, ліноща-
ми, легковажністю, навмисним ризиком тощо. Здоров’я, як і 
життя, – це один з дарів Божих, тож його потрібно берегти й 
плекати.

Сьогодні всі ми повинні докладати зусиль, аби зберег-
ти розумну людяність, не дратуватися, не панікувати, не 
впадати у розпач і маловірство, а навпаки – намагатися 
бути уважними до себе й оточуючих, дотримуватись ре-
комендацій, вивчати та вчасно виявляти будь-які симп-
томи хвороби, а також бути милосердними й терпими-
ми до інших. Молімося за всіх, хто зіткнувся з недугою, 
та з добром у серці просімо у Господа благословити цих 
людей, дарувати їм тілесну силу і зміцнення їхнього духу!

Як подорожній, котрий ви-
рушив у далеку і важку путь, 
радісно дивиться на тінисте 
дерево біля дороги, щоб під 
ним відпочити і підкріпити-
ся, так і християнин на шляху 
великопосного подвигу, який 
для нашої плоті є немов би 
кам’янистою дорогою під со-
нячною спекою, радісно жде 
того часу, коли він відпочине 
і підкріпиться для дальшої 
боротьби з пристрастями, що 
перешкоджають йому йти 
шляхом посного подвигу. Для 
цього Церква в третю неділю 
Великого посту встановила по-
клоніння Чесному і Животво-
рящому Хресту Господньому, 
щоб ми,  поклоняючись йому, 
пригадували собі всі труди 
Спасителя, зроблені для нашо-
го спасіння.

Перед нами хрест із зобра-
женням розп’ятого Сина Бо-
жого. Хрест, який був колись 
знаряддям ганьби і проклят-
тя, прийнявши на себе Христа, 
став для сповідників Його сим-
волом радості і спасіння. Хрест 
не тільки подає радість і втіху, 
захищає і зціляє, але і постійно 
спрямовує наші думки до Гол-
гофських подій.

Споглядаючи цей хрест ду-
ховним поглядом, ми бачимо 

всі страсті і муки Спасителя, 
які Він терпів з любові до нас, 
щоб з ворогів Божих зроби-
ти нас дітьми і спадкоємця-
ми Царства Його. Через Хрест 
Господь увійшов у славу Свою 
і показав нам, що і ми до тієї 
слави можемо піднестися. Хто 
хоче бути учасником слави 
Христа, хай стане послідов-
ником Його приниження, хай 
терпляче зносить долю, хоч би 
і найтяжчу, хай іде за Христом. 
І тоді може бути певний, що 
стане учасником Його слави. 
Поклоняючись святому Хресту, 
розмірковуймо, що ми повинні 
зробити, щоб бути учасниками 
слави Спасителя нашого. Хто 
хоче бути дійсним послідов-
ником Христа, каже св. Єфрем 
Сирин, повинен радісно при-
йняти бідність за багатство, 
смуток за радість, зневагу за 
почесть, ганьбу за славу, бо в 
тім полягає правдива слава 
слуги Божого. 

Справжньому християни-
нові жодне нещастя не прихо-
дить несподівано, він знає, що 
в цій долині сліз не може споді-
ватися постійного щастя. Там, 
де інші втрачають мужність і 
впадають у відчай, він збері-
гає спокій душі. Його серце не 
прив’язане до матеріального, 

воно не засліплює себе земни-
ми благами, бо такий христи-
янин переконаний, що жоден 
скарб землі не може винагоро-
дити втрату душі. Так поводи-
лися всі святі і побожні люди. 
Поклоняймося Животворящо-
му Хресту Господньому з вірою 
в спасенну благодатну силу 
його. Припадаймо до нього з 
молитвою, сердечною скрухою, 
сповнені щирим покаянням у 
гріхах. Нехай буде міцною наша 
віра в непереможну і незбаг-
ненну силу Хреста Христового. 
Щоденно призиваючи її в мо-
литві  на допомогу в боротьбі 
з гріхами проти зла ворожого, 
ми осягнемо вічне блаженство. 
Щиро благаймо Христа Спа-
сителя і Бога нашого, щоб Він 
Своєю всесильною благодаттю 
допоміг нам в ці дні Великого 
посту і до кінця нашого жит-
тя нести покладений Ним на 
нас хрест з повною відданістю 
волі Його і з твердою надією на 
Його ласку і милосердя.                  

МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ: 
«Сьогодні всі ми повинні 

докладати зусиль, 
аби зберегти розумну 

людяність»

Спрямуємо наші думки до 
ГОЛГОФСЬКИХ ПОДІЙ

ПАПА РИМСЬКИЙ ФРАНЦИСК 
ПОКИНУВ ВАТИКАН, 

аби помолитися про закінчення 
пандемії коронавірусу

Понтифік пройшов порожніми вулицями Риму пішки і без маски
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У зв’язку із карантинни-
ми заходами, введеними на 
території України, в Головно-
му управлінні Держпродспо-
живслужби в Тернопільській 
області прийняли рішення 
про перенесення екзаменів у 
навчальних закладах. Наразі 
йдеться про невизначений 
термін. Екзамени відбудуть-
ся після завершення каран-

тину і їх проводитимуть 
після в хронологічній послі-
довності.

Зокрема перенесено:
23.03.2020 – Козівський 

навчальний пункт ДНЗ Тер-
нопільський НКК;

24.03.2020 – Борщівський 
навчальний пункт ДНЗ Тер-
нопільський ННК;

30.03.2020 – ДНЗ Почаїв-

ське ВПУ;
31.03.2020 – ДНЗ Тер-

нопільський професійний 
коледж з посиленою вій-
ськовою та фізичною підго-
товкою;

6.04.2020 – ДНЗ Чортків-
ський ВПУ;

14.04.2020 – Чортків-
ський навчальний пункт ДНЗ 
Тернопільський НКК.

Кабмін прийняв рішення щодо обмеження 
пасажирських перевезень на території України 
для запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції.
Постановою введена заборона залізничного, авіа- та авто-

бусного міжміських й міжобласних пасажирських перевезень, а 
також робота метрополітенів з 18 березня по 3 квітня. Зокрема, 
заборонено на усій території нашої держави регулярні та нере-
гулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у 
приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласно-
му сполученні;

перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тро-
лейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які викону-
ють регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення 
пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення забороне-
но перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах 
внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та 
дальньому). При цьому АТ «Укрзалізниця» дозволено здійсню-
вати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному 
сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окре-
мому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або 
ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мі-
нінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою.

Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх ма-
сових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релі-
гійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 
осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

З 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, 
кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розва-
жальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні 
тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги 
з громадського харчування із застосуванням адресної доставки 
замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу за-
собами індивідуального захисту.

Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, за-
собами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову 
діяльність. 

Міністерству охорони здоров'я доручено тимчасово при-
пинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невід-
кладних та термінових. Крім того, максимально підготувати та 
перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування ін-
фікованих хворих у тяжких станах. Контроль за виконанням да-
ної постанови Уряду покладено на МВС та Національну поліцію. 
Органам влади, підприємствам та організаціям рекомендовано 
забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за тех-
нічної можливості – також роботи в режимі онлайн.

Колектив ТНЕУ перерахує частину 
місячного заробітку на закупівлю 

апаратів штучної вентиляції легень
З ініціативи ректора професора Андрія Крисоватого та за 

підтримки академічної спільноти Тернопільського національ-
ного економічного університету, зважаючи на стрімке поши-
рення пандемії, викликаної коронавірусом COVID-19, і недо-
статністю медичного обладнання, прийнято рішення щодо 
перерахування частини місячного заробітку колективу ТНЕУ 
на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для Терно-
пільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.Вчора, під час ІІ пленарного 

засідання 14-ї сесії обласної ради 
депутати прийняли рішення 

направити 27 мільйонів гривень  на 
заходи та закупівлю обладнання для 
боротьби із коронавірусом.

Зокрема, комунальній установі Тернопіль-
ської облради "База спеціального медичного по-
стачання" – 10 мільйонів гривень на придбання 
засобів індивідуального захисту та медично-
го обладнання, у тому числі апаратів штучної 
вентиляції легень; Тернопільському обласному 
центру громадського здоров’я - 3,5 мільйона 
гривень на придбання серверу. Також депутати 
проголосували за виділення 4 мільйонів гривень 
на реєстрацію автомобілів швидкої допомоги, 
Центру екстреної допомоги – 100 тисяч гривень 
на оформлення на них документів; на поповне-
ння резервного фонду - 10 мільйонів тощо.

Тернопільська міська рада прийняла зміни 
до бюджету громади на 48-ій позачерговій сесії.  

- Ми спрямовуємо додаткові кошти у сумі по-
над 10 мільйонів гривень для  потреб медичної 
галузі, з яких понад 5 мільйонів - на придбання 
апаратів штучної вентиляції легень, - розповів 
міський голвоа Сергій Надал. - Інша сума коштів 
буде направлена на потреби медичних закладів 
для придбання предметів індивідуального за-
хисту, гігієни, медикаментів.

Лікарні міста готуються до роботи в осо-
бливий час карантину та імовірності поширен-
ня захворюваності на коронавірус. Відповідно, 

підготовлено можливість перепрофілювання, 
як самих лікарень, так і відділень в міських лі-
карнях.  

- У місті одна з лікарень  буде базовою для 
лікування хворих на COVID- 19, якщо такі паці-
єнти будуть, - зазначає міський голова. - Інша 
лікарня буде передбачена для проходження об-
сервації тих, хто був в контакті з хворими. Та-
кож ще одна лікарня залишиться базовою для 
лікування всіх тернополян з іншими видами 
захворювань. Закликаємо тернополян вчасно 
звертатися за медичною допомогою та не під-
давати ризику своє життя та людей поруч.  А у 
разі підозри на коронавірусну інфекцію, терно-
полянам варто звертатися «гарячу лінію» опе-
ративного штабу - 098 441 59 81.

 Раніше із бюджетів різних рівнів населених 
пунктів вже виділили 10 мільйонів гривень на 
закупівлю медпрепаратів для боротьби із коро-
навірусом

- Кожен абонент може пові-
домити нам номер телефону, 
на який мають надходити спо-
віщення, і його буде занесено 
у базу підприємства, - розпо-
відає Олександр Калина, інже-
нер- програміст ДП "Газпос-
тач" ТОВ "Тернопільміськгаз". 
-  Для цього можна написати на 
електронну скриньку admin@
gazpostach.te.ua, зателефону-
вати на міські номери теле-
фонів  51-95-95, (активний 
з 10 числа до кінця місяця) 
та 400-334 (працює у робочі 
дні), а також мобільні різних 

операторів 050-104-2-104 та 
096-104-2-104. До слова, для 
номера 096-104-2-104 працює 
служба Viber, відтак корис-
тувачі даного сервісу можуть 
у зручний час надіслати свої 
дані для отримання спові-
щень. У повідомленні вка-
жіть номер телефону, на який 
очікуєте смс, а також адресу, 
нарахування для якої вас ці-
кавлять. Зокрема, 12 березня 
інформацію про нарахуван-
ня за спожитий газ надісла-
но 30323 смс-повідомлення 
абонентам. У ньому вказаний 

особовий рахунок абонента 
і сума до оплати. Якщо у вас 
смартфон, то відразу ж є ак-
тивне посилання на оплату 
цього рахунку.

Також на час каранти-
ну тернополян закликають 
утриматися від відвідин роз-
рахункових відділів. Дізнати-
ся потрібну інформацію щодо 
нарахувань та інших питань 
можна, зателефонувавши за 
номерами, вказаними вище 
або написавши на електро-
нну пошту. Показники можна 
подавати  через особистий 
кабінет, який можна створи-
ти на сайті  https://gasolina-
online.com/, під час оплати 
послуг. А також за телефона-
ми: 52-46-95, 52-63-78, 52-72-
19, 52-71-99, 52-27-30, 52-72-
77. До слова, покази газових 
лічильників рекомендують 
подавати з 1 по 5 число кож-
ного місяця. 

На медицину Тернопільщини 
виділили 37 мільйонів

На ці кошти планують придбати апарати штучної 
вентиляції легень та засоби індивідуального захисту

Поїзди та міжміські 
автобуси скасовують 

У навчальних закладах Тернопільщини 
перенесли екзамени

Платіжки за газ приходитимуть на телефон
Суми нарахувань за спожитий природний 

газ вже у березні тернополяни зможуть 
отримати на свої мобільні телефони у 

формі смс-повідомлення. Це допоможе уникнути 
непорозумінь під час оплати за спожиту послугу 
і кожен абонент знатиме про наявність чи 
відсутність заборгованості за своєю адресою, - 
повідомляють на ДП «Газпостач». 
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Великдень у Ватикані 
святкуватимуть без вірян

У Ватикані усі великодні богослу-
жіння Папи Римського Франциска від-
будуться без присутності вірян. Такі за-
ходи ухвалили через спалах коронавіру-
су у Європі. До 12 квітня недільні благо-
словення понтифіка транслюватимуться 
в онлайн режимі та через телебачення. 
Про це повідомляє AFP із посиланням на 
пресслужбу Ватикану. Служби, які прово-
дять протягом чотирьох днів, починаю-
чи з Великого четверга і закінчуючи Ве-
ликодною неділею, зазвичай приваблю-
ють тисячі віруючих у Рим і Ватикан. До 
слова, Папа Римський Франциск закли-
кав священників відвідувати парафіян, 
які лікуються від коронавірусу, а також 
підтримати медперсонал.

Уряд Естонії заявив про 
початок економічної кризи

В Естонії почалася економічна кри-
за, заявив міністр фінансів країни 
Мартін Хельме, повідомляє Інтерфакс-
Україна. «Цифри показують, що тако-
го різкого падіння не було з 2008 року. І 
це буде мати наслідки в реальному жит-
ті», - сказав Хельме. За його словами, за-
хідні країни виявилися в значно склад-
нішій ситуації, ніж під час кризи 2008 
року. За оцінками аналітиків Swedbank, 
з усіх трьох країн Балтії економіка Ес-
тонії в умовах поширення коронавірусу 
найбільш вразлива, оскільки більше за-
лежить від імпорту. 7,3% імпортованих 
в Естонію товарів становлять поставки 
з Китаю, це також більше, ніж у сусідів 
- Латвії і Литви. Ще одним негативним 
фактором для естонської економіки є 
внутрішній попит, який почне слабшати 
в умовах скорочення обсягів зовнішньої 
торгівлі та туризму. У страху перед коро-
навірусом домогосподарства почнуть все 
більше економити на витратах.

У Туреччині відклали 
туристичний сезон

У рамках профілактики поширен-
ня коронавірусу в Туреччині виріши-
ли перенести початок туристичного 
сезону з кінця березня на 15 квітня, 
передає агентство Anadolu. Туропера-
торів закликали відкласти організацію 
турпоїздок до Туреччини на період після 
15 квітня. «Серйозний ризик, з огляду на 
ситуацію з епідемією в Європі», - зазна-
чив міністр охорони здоров’я Туреччини 
Фахреттін Коджа. При цьому він пояснив, 
що один або кілька випадків інфікування 
не означають, що країна стикається з епі-
демією. На місяць також вирішили пере-
нести міжнародні виставки.

Де в Європі найбільше 
жителів мають власне 

помешкання
Найкращі країни Європи за рів-

нем забезпеченості житлом - Румунія 
- 95,9 відсотків жителів мають у влас-
ності нерухомість, Словаччина - 91,2 
і Хорватія - 90,2 відсотки. Про це свід-
чать дані Євростату. Але не завжди люди 
в цих країнах живуть в просторих будин-
ках. Та ж Румунія посідає перше місце 
за «тіснотою» - 47 відсоткам жителів не 
вистачає належної кількості житлопло-
щі. На другому місці Болгарія - 44 відсо-
тки. Далі в рейтингу - Латвія та Хорватія. 
Найрідше з даною проблемою стикають-
ся громадяни Ірландії - всього 1 відсоток 
житла не переповнений, і Кіпру - 2 відсо-
тки. Німеччина очолила список країн, де 
найменша кількість громадян має влас-
не житло - таких 45 відсотків (у віковій 
групі, що не досягла 54 років). Далі йдуть 
Данія, Австрія, Франція. У Данії вже по-

чали видавати безвідсоткові кредити на 
житло для тих, хто бере велику суму на 
короткий термін - до 20 років, або під 0,6 
відсотків - на 30 років. У Швейцарії ку-
пити житло може як резидент, так і іно-
земець. Кредит видається на термін від 
2 до 100 років, тобто пожиттєво, а після 
смерті позичальника гроші виплачують 
його діти.

Церемонію запалення 
Благодатного вогню 
у Єрусалимі можуть 

скасувати через 
коронавірус

Заходи, що вживаються ізраїль-
ською владою для запобігання поши-
ренню коронавіруса, можуть постави-
ти під загрозу церемонію сходження 
Благодатного вогню в єрусалимсько-
му Храмі Воскресіння (Гробу Господ-
нього) напередодні Великодня, пові-
домляє РІА Новини. Як заявили в по-
ліції Ізраїлю, рішення щодо церемонії 
сходження Благодатного вогню у Вели-
ку Суботу в єрусалимському Храмі Гро-
ба поки не прийнято. «Згідно з існуючи-
ми правилами, заходи, на які приходить 
5 тисяч учасників і більше, скасовані. Ці 
обмеження діють до 23 березня, подиви-
мося, що буде далі», - повідомив офіцій-
ний представник поліції Ізраїлю Михай-
ло Зінгерман.
Поліція в американському 

місті попросила не 
скоювати злочинів на час 

пандемії 
Поліція міста Солт-Лейк-Сіті в аме-

риканському штаті Юта просить зло-
чинців не скоювати злочини на час 
пандемії коронавірусу. Про це йдеться 
в повідомленні поліції у Twitter. «З огля-
ду на підтверджений випадок заражен-
ня COVID-19 серед громади, департамент 
поліції Солт-Лейк-Сіті просить припи-
нити всю кримінальну/злочинну діяль-
ність до подальших вказівок. Висловлю-
ємо вдячність за очікувану співпрацю в 
справі припинення злочинів та заздале-
гідь дякуємо злочинцям», - йдеться в по-
відомленні.

В Іспанії апельсини 
перероблятимуть

 на... електрику
Іспанська Андалусія лідирує в Єв-

ропі за кількістю апельсинових дерев 
- лише в Севільї їх близько 45 тисяч. Це 
апельсини гірких сортів, з них часто ви-
готовляють джеми та варення. Проте ви-
робники джемів їх не використовують, 
оскільки ці апельсини дозрівають у місті, 
де повітря не таке чисте, як у сільській міс-
цевості. В результаті всі апельсини опиня-
ються на тротуарах і проїжджих части-
нах, і їх викидають. Тому міська рада Се-
вільї схвалила проект щодо використан-
ня апельсинів для ефективнішого вироб-
ництва електроенергії з органічних відхо-
дів. Зараз «апельсиновий» проєкт у пілот-
ній фазі: технологію пробують на одній зі 
станцій, що виробляє біогаз. Якщо техно-
логія виявиться вигід-
ною, апельсини почнуть 
використовувати і на ін-
ших станціях.

Ольга
ЧОРНА.

Експерт запевнив: 
вітчизняні банки готові 

до «шоку» 

Банківський сектор України поки 
що є високоприбутковим і рентабель-
ним, тому він досить стійкий до будь-
яких макроекономічних несподіванок. 
Про це під час презентації рейтингу фі-
нансового здоров’я банків сказала вико-
навчий директор Незалежної асоціації 
банків України Олена Коробкова. «Бан-
ківська система сьогодні перебуває в на-
багато кращому стані, ніж під час кризи 
2008 або 2014 років, і вона зараз більш 
готова до макроекономічних несподіва-
нок», - сказала Коробкова. На її думку, 
готовність банківської системи до будь-
яких викликів не виключає того, що дея-
ким банкам все ж таки буде потрібна до-
даткова докапіталізація. У 2019 році бан-
ківський сектор України встановив істо-
ричний рекорд прибутковості - 59,6 млрд. 
грн., пише Бізнес.ua. 

Скільки заробляють 
топ-чиновники в Раді

Майже пів мільйона гривень - така 
сума зарплат разом у керівників Верхо-
вної Ради та голів фракцій 9 скликання 
за лютий цього року. Найбільше напра-
цював заступник голови ВРУ Руслан Сте-
фанчук - він заробив за лютий 59 тисяч 
гривень. Понад 50 тисяч отримав Дмитро 
Разумков. Неочікувано плідним видав-
ся лютий у кума президента РФ Віктора 
Медведчука. У лютому він заробив 49 ти-
сяч. Найменше серед парламентських ме-
неджерів отримав Вадим Рабінович: один 
із найбільших нероб Ради напрацював 28 
тисяч гривень. Серед жінок першість по-
сіла заступниця Разумкова Олена Кондра-
тюк 47,5 тисяч. Юлія Тимошенко задо-
вольнилась майже 31 тисячею гривень. 
Така відповідь Апарату ВРУ на запит 24 
каналу.

НБУ знезаражуватиме 
гривні

Під час карантину Нацбанк знеза-
ражуватиме усі банкноти, які отримує 
від комерційних банків. Голова Нацбан-
ку Яків Смолій заявив, що у сховищах до-
статньо готівки для того, аби підкріпити 
комерційні банки та банкомати якісни-
ми банкнотами, передає 24 канал. Смолій 
розповів про звичний принцип роботи 
НБУ з готівкою. Зазвичай придатну готів-
ку випускають в обіг одразу, а непридатну 
- утилізовують. Однак під час карантину 
через коронавірус НБУ змінить принцип 
роботи. «Готівку, яка приходитиме від ко-
мерційних банків, два тижні не обробля-
тимуть, щоб вберегти працівників Нац-
банку від можливого зараження корона-
вірусом. Лише після цього періоду готівку 
зможуть випустити у подальший обіг. Го-
тівка, яка прийде з вулиці, на другий день 
туди не потрапить», - запевнив Смолій.

Міністрів уряду Шмигаля 
залишили без премій

У новому уряді Дениса Шмигаля до 
кінця року міністри не отримувати-
муть премій. Відтепер додаткові гроші 
міністрам призначатимуть у кінці року 
за оцінкою їхньої роботи. Кому та скіль-

ки виплачувати премій, будуть вирішу-
вати після суспільної дискусії. Про це по-
відомив прем’єр Денис Шмигаль. У міні-
стрів залишається зарплата, однак відте-
пер вона не має перевищувати 5 середніх 
зарплат. Також не скасували надбавки, які 
передбачені законом. Зокрема, доплата за 
інтенсивність, яка не може перевищувати 
30 відсотків, інформує 24 канал.

Нотаріуси отримали 
повноваження на 

проставлення апостиля
Нотаріуси отримали повноважен-

ня на проставлення апостиля на офі-
ційних документах. Відповідний наказ 
Мін’юсту набув чинності. Нововведен-
ня стосується документів, які оформлю-
ють нотаріуси України, а також видають 
суди та органи юстиції. Воно має спрос-
тити отримання цієї послуги громадяна-
ми. «Зміни запроваджені з метою ство-
рення умов для ефективного обслугову-
вання громадян за принципом єдиного 
циклу, в одному місці та задля економії їх 
часу», - зазначила заступник міністра юс-
тиції з питань державної реєстрації Оль-
га Оніщук.
Коронавірус може знизити 

обсяги переказів заробітчан
Нацбанк не виключає, що пандемія 

коронавірусу може знизити обсяги пе-
реказів українських трудових мігран-
тів. Про це на прес-брифінгу заявив за-
ступник голови НБУ Дмитро Сологуб. «Ми 
очікуємо деяке зниження переказів укра-
їнських трудових мігрантів з-за кордо-
ну, але воно буде порівняно меншим, ніж 
ефект від того, що подорожі з України бу-
дуть набагато нижчими, ніж були», - ска-
зав він. За словами Сологуба, наразі в НБУ 
оцінюють вплив коронавірусу на економі-
ку України як досить стриманий.

Пробне ЗНО перенесено 
через карантин

Український центр оцінювання 
якості освіти переніс проведення про-
бного зовнішнього незалежного оці-
нювання на 4 та 11 квітня. Про це пові-
домили у пресслужбі Міносвіти. Пробне 
тестування з української мови і літерату-
ри замість 21 березня відбудеться 4 квіт-
ня. Тестування з інших предметів замість 
28 березня - 11 квітня. Також у міністер-
стві вказали, що учасникам пробного ЗНО 
надійдуть нові запрошення-перепустки з 
актуальними датами - їх потрібно буде 
видрукувати для участі в тестуванні. Рі-
шення про перенесення пробного ЗНО 
ухвалено, щоб запобігти поширенню в 
Україні коронавірусної інфекції COVID-19 
та на виконання відповідної постанови 
уряду від 11 березня 2020 року, додали у 
МОН.

Скільки у нас пенсіонерів
На 1 січня цього року на обліку в 

Пенсійному фонді України перебувало 
11 мільйонів 334,7 тисяч пенсіонерів, 
що на 135,7 тисяч осіб менше, порівня-
но з 1 січня 2019-го. Про це свідчить звіт 
про роботу та виконання бюджету Пен-
сійного фонду в 2019 році. Із загальної чи-
сельності пенсіонерів: 6 мільйонів 993,5 
тисяч жінок (61,7 відсотків) та 4 мільйо-
ни 341,2 тисячі чоловіків (38,3 відсотки).

Українці купують 
вина на мільярди

За 9 місяців 2019 року в Україні про-
дажі вина у роздріб склали 5 млрд. 686 
млн. грн., свідчать дані Держстатистики. 
У перерахунку на абсолютний алкоголь - 
обсяг роздрібного продажу вин протягом 
звітного періоду склав 743 тисячі декалі-
трів (дал.). Найбільше вин у роздріб купу-
ють жителі: Києва, Київської, Харківської 
та Львівської областей. Найменше у роз-
дріб купили відповідної продукції жите-
лі Луганщини, Чернівеччини і Тернопіль-
щини.

Україна Світ



№11 (347) / 18  березня-24 березня 2020 р.8 Наш ДЕНЬ nday.te.ua Культура

Як дати нове життя старим 
речам з горища і за п’ять 
днів зібрати півтори сотні 

екслюзивних експонатів знають 
у невеличкому селі Шушківці 
на Тернопільщині. Тут мешкає 
близько сотні людей. Жодних 
адмінустанов не залишилося 
– тільки церква. Та місцевим 
жителям пощастило – вони мають 
активного священника, який 
об’єднує людей довкола добрих 
справ і популяризує село не лише 
в області, а й у всій Україні. 

Ідея створити сільський музей в отця 
Олексія виникла ще два роки тому. Тоді 
він написав у соцмережах, але його ініці-
ативу підтримала тільки одна людина. 

- Мій ровесник, лікар із Хмельниць-
кого, який захоплюється нумізматикою, 
надіслав мені старовинні гроші як пер-
ший експонат, - розповідає отець Олексій 
Філюк. - Можливо, я б і не повернувся до 
цієї ідеї. Але пам’ятав про людину, яка по-
вірила мені і підтримала. Я розповів про 
свій задум жителям Шушківців. Вже на-
ступного для ми зібралися. Разом білили, 
прибирали, облаштовували приміщення. 

Музей створили у колишньому клубі, 
який до цього пустував. Розташований 

він неподалік церкви.  Тепер же тут ви-
рує життя, адже у Шушківцях планують 
у новому музеї проводити різні цікаві по-
дії, сільські свята, майстер-класи, вечори 
української пісні. 

- Варто зазначити, що у нас в селі не 
залишилося жодних адміністративних 
установ: школи, садочка, клубу, бібліо-
теки. Залишилася лише церква, - каже 
отець Олексій. – Але головне, що люди 
дружні, вони радо об’єднуються довкола 

цікавих ідей та підтри-
мують мої ініціативи. 
От  нещодавно орга-
нізували прибирання 
на цвинтарі, то зі ста 
жителів Шушківців 
прийшли тридцятеро, 
а в сусідньому селі з 
800 мешканців долу-
чилося до прибирання 
лише п’ятеро. 

За два дні ремонтні 
роботи у приміщенні 
музею закінчили, сті-
ни побілили, повіси-
ли штори. У рекордно 
короткий час  зібрали 

понад 150 експонатів кінця 19-го почат-
ку 20-го століття. 

- Люди познаходили на горищах ба-
гато цікавих речей, - розповідає отець 
Олексій. – Більшість із них ручної роботи. 
Найбільше вишивки, яку створювали на 
території Шушківців протягом 150 років. 
Одні з найстаріших речей - це портрет 
Шевченка та церковний покрівець 1890-
го року, вишиті доріжки, рушники, з них 
два весільних із родини священників 
Костановичів 1905-го року, ікони, карти-
ни. Також є пристрій, з допомогою якого 
господині пряли вовну, виготовляли інші 
предмети побуту. Ці речі розповідають 
про життя наших прадідів та славну іс-
торію села. 

Стіни у музеї повністю завішали екс-
понатами. Допомагають облаштовувати 
музей сини священника Сергій та Віктор. 
Отець Олексій долучив до експозиції до-
кументи із церковного архіву. 

- Серед них сповідна відомість жите-
лів села 1923-го року та "Указ Волинської 
єпархії місцевим священникам" 1925-го 
року, - розповідає отець. – Є у нас документ, 
який засвідчує, що Шушківці були розви-
нутим селом, повним сил і людей. Перший 

настоятель парафії Василь Яблонський у 
1923 році зробив перепис населення. Згід-
но з ним, у селі мешкало 889 жителів. Зараз 
у нас живе 109 людей. Населення зменши-
лося практично у вісім разів. 

За словами отця Олексія, на Лано-
веччині схожих сільських музеїв не-
має. Лише у Молоткові є меморіальний 
комплекс-музей, присвячений Молотків-
ській трагедії. 

- Мені вже телефонують люди із Ла-
нівців, довколишніх сіл, Тернополя і про-
понують поділитися експонатами для 
нашого музею, - додає Олексій Філюк. – 
Я радо погоджуюся, адже багато цінних 
речей припадають пилом на горищах, 
а у нас їх можуть побачити люди, дізна-
тися їх історію і мимоволі повернутися 
у минуле рідного краю. Я за своє життя 
не викинув жодної старої речі, просто не 
підіймалася рука це зробити. І бабусині, і 
прабабусині скарби я передав у музей. Це 
і старі фото, і побутові речі, і документи. 
Всього 50 екземплярів. Я щиро переко-
наний, якщо є мета, то обов’язково буде 
і результат. За п’ять днів у Шушківцях 
з’явився етнографічно-краєзнавчий му-
зей, за що дякую Богові, однодумцям, 
своїм синам, усім людям, які долучилися 
до ремонту приміщення і облаштування, 
принесли експонати. Ми усі зробили ра-
зом дуже велику справу. 

У музеї села Шушківці вже почали 
проводити екскурсії. Вхід у заклад без-
коштовний. Після закінчення каранти-
ну тут радо чекають відвідувачів і щиро 
закликають людей не нехтувати старо-
виною, а давати їй нове життя, берегти 
пам’ять про минуле для майбутніх по-
колінь. 

Софія БОРАК. 

Вихованці гуртка медіа 
та анімації "Чарівники" 
Великобірківського 

будинку творчості школяра 
взяли участь в інтернет-
конкурсі Всеукраїнської 
медіаплатформи Youth MediaLab 
"Моє місто WOW". Талановиті 
школярі у своєму фільмі за 
2 хвилини 50 секунд змогли 
розповісти, чому їх селище 
найкраще. Великобірківчани 
здобули ІІ місце і рекордну 
кількість переглядів - більше 
14000.  

- Ми хотіли показати, що навіть се-
лище може бути "WOW", тому що тут 
живуть неординарні люди, які люблять 
свою маленьку батьківщину, є вихідці з 

селища, які відомі усьому світу, родини 
живуть тут з діда-прадіда. Адже Вели-
кім Біркам нещодавно виповнилося 
610 років, - розповідає керівник гуртка 
"Чарівники" Олена Мудра.

Гурток медіа та анімації працює на-
віть не весь рік, але його вихованці вже 
демонструють дуже хороші результати. 

 - Ми плануємо продовжити кра-
єзнавчу роботу і створювати ще міні 

фільми про наше селище і його людей, 
адже нам є чим і ким пишатись, - каже 
Ольга Урманець, методист Великобір-
ківського будинку творчості школяра. 
- У минулому Великі Бірки були при-
кордоним містечком з Магдебурзьким 
правом, мали великий замок, став, 
згодом залізничну важливу станцію. 
Селище стало батьківщиною відомого 
психолога, педагога, філософа Степана-

Максима Балея, керівника Центру 
української культури в Таллінні, заслу-
женого художника України Анатолія 
Лютюка, командира тральщика "Чер-
каси", капітана ІІ рангу ВМС ЗС України 
Юрія Федаша.

Юні учасники «Чарівників» зізна-
ються, завдяки конкурсу отримали 
дуже цікавий досвід і запал творити 
далі. 

- Нам дуже сподобалось знімати 
фільми і мультфільми. Це вже наш тре-
тій відеоролик. Ми щасливі, що перемо-
гли! - каже Яна Бутковська, вихованка 
гуртка "Чарівники".

До слова, перше місце у конкурсі за-
воювали юні медійники з Ужгорода, а 
ІІІ - з м. Ладижин.

Софія БОРАК.

Діти з Великіх Бірок переконали Україну, що їх селище найкраще
Відеоробота школярів з Тернопільщини здобула друге місце з-поміж усіх регіонів

«Ці речі розповідають 
про життя наших прадідів 

та славну історію села»
У Шушківцях на Лановеччині люди об’єдналися і створили 

унікальний етнографічно-краєзнавчий музей. 
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1. Інформація про суб’єкта господарювання. 
Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю „Тернопільський комбінат по виробництву 
шляхо-будівельних матеріалів”, юридична адре-
са: 47728, Тернопільська область, Тернопіль-
ський район, село Острів, вулиця Промисло-
ва, 5б. Директор Антощук Олександрович Сер-
гійович, контактний номер телефону: (067) 
3503910.

(місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи-
підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи. 

ТОВ „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КШБМ” планує будів-
ництво асфальтобетонного заводу на вулиці 
Промислова, 5б, у селі Острів, Тернопільського 
району, Тернопільської області.

Технічна альтернатива 1:
Розміщення сучасної асфальтозмішуваль-

ної установки КДМ 20667 з комп’ютерною цен-
тральною системою управління для приготу-
вання асфальтобетонних сумішей, продуктив-
ністю до 160 тон на годину. Установка має Сер-
тифікат відповідності № UА.ТR.066.00163-18 
термін дії до 07.2023 р.

Система пилеочистки – рукавний фільтр 
(ефективність очищення 99,992 %)

Технічна альтернатива 2: 
Розміщення асфальтозмішувальної установки 

ДС-168 великої продуктивності. Установка ви-
робляє до 160 тон на годину асфальтобетонних 
сумішей. Для автоматизації технологічних опе-
рацій застосовується релейно-контактна систе-
ма управління. 

Установка обладнана комбінованою двоступе-
невою пиловловлюючою установкою (ефектив-
ність очищення 99,93 %): I ступінь – циклони 
(суха очистка), II ступінь - скрубер Вентурі (во-
лога очистка).

Враховуючі, що питомий викид забруднюючих 
речовин на одиницю продукції установки КДМ 
20667 меншій у порівняні з установкою ДС-168, 
перша технічна альтернатива є пріоритетна.

3. Місце провадження планованої діяльнос-
ті, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
Територіальна альтернатива 1: будівництво 

асфальтобетонного заводу на земельній ділянці 
(кадастровий номер: 6125286400:01:003:0003; 
тип власності: комунальна власність; цільове 
призначення: 11.02 для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та іншої промисловості; 
площа: 18,1727 га) по вул. Промислова, 5б, село 
Острів, Тернопільського району, Тернопільської 
області.

Територіальна альтернатива 2: враховуючі 
оптимальні умови місця розташування асфаль-
тозмішувальної установки друга територіальна 
альтернатива не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності.

В соціальному плані реалізація проектних рі-
шень має позитивне значення: забезпечується 
зайнятість працюючого персоналу та створю-
ються умови для подальшої нормальної роботи 
підприємства.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо).

Сучасна стаціонарна асфальтозмішувальна 
установка КМД-20667 виробництва ПАТ „Кред-
маш” (Україна) призначена для виробництва ас-
фальтобетонних сумішей та асфальтобетону на 
основі нафтових дорожніх бітумів, модифікова-
них полімерами, призначених для будівництва, 
реконструкції та ремонту верхніх шарів до-
рожнього одягу автомобільних доріг загально-
го користування. Управління всією установкою 
централізоване і здійснюється за допомогою 
комп’ютерної розподіленої системи управління.

До складу асфальтозмішувальної установки 
КМД-20667 входить: агрегат живлення (продук-
тивність 160 т/год), решітка негабариту, похи-
лий конвеєр, сушильний агрегат (барабан без-
перервної дії, з противоточною системою суш-
ки), змішувальний агрегат (баштового типу зі 
змішувачем періодичної дії), агрегат мінераль-
ного порошку і пилу (дві вертикальні ємності 
круглого перетину), бітумне обладнання (нагрі-
вач бітуму, дві бітумні цистерни, масляний те-
плогенератор), пневмосистема, пилепроводи, 
блок керування, електрообладнання. Габаритні 
розміри установки: довжина – 44 м, ширина – 33 
м, висота – 27,7 м.

Номінальна потужність асфальтозмішуваль-
ної установки при вологості сировини до 3 % 
складає – 160 т/год (61408 т/рік), встановлена 
потужність 354 кВт. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
 по забрудненню атмосферного повітря – 

граничнодопустимий викид забруднюючих ре-
човин від стаціонарних джерел викидів, гранич-
нодопустимі концентрації забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 по ґрунту, поверхневим та підземним во-

дам – відсутність на них інтенсивного прямого 
впливу;
 розробка й здійснення заходів щодо запо-

бігання можливим аваріям, а також ліквідації їх 
можливих шкідливих екологічних наслідків;
 дотримання санітарних вимог;
 дотримання нормативів вібраційного та 

шумового навантаження на людину;
 забезпечення санітарних вимог при експлу-

атації.
щодо технічної альтернативи 2: враховуючі 

що перша технічна альтернатива пріоритетна, 
друга не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:
 містобудівні умови та обмеження;
 розмір санітарно-захисної зони;
 протипожежні розриви між будівлями та 

спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2: друга 

альтернатива не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами:
технічної альтернативи 1:
 застосування обладнання, що відповідає 

сучасному технічному рівню;
 захист персоналу від статичної електрики 

та короткого замикання;
 профілактичний огляд технічного стану 

обладнання і перевірка справності захисних 
пристроїв обертових і рухомих частин, захис-
них екранів, а також пристроїв, які підводять 
струм, включають і відключають живлення;
 забезпечення робітників індивідуальними 

засобами захисту, спецодягом і спецвзуттям;
 дотримання правил збирання та тимчасо-

вого зберігання відходів, своєчасний їх вивіз.
щодо технічної альтернативи 2: враховуючі 

що перша технічна альтернатива пріоритетна, 
друга не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1:
 компонування технологічного обладнан-

ня з урахуванням вимог правил охорони пра-
ці і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2: друга 
альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:
на стадії будівництва:
 на повітряне середовище – викиди забруд-

нюючих речовин;
 на мікроклімат – вплив не суттєвий;
 на водне середовище – вплив не суттєвий;
 на техногенне середовище – вплив не сут-

тєвий;
 на соціальне середовище – викиди забруд-

нюючих речовин, шумовий вплив;
 на рослинний та тваринний світ – викиди 

забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 на ґрунт – вплив не суттєвий.
на стадії експлуатації:

 на повітряне середовище – викиди забруд-
нюючих речовин;
 на мікроклімат – вплив не суттєвий;
 на водне середовище – вплив не суттєвий;
 на техногенне середовище – покрашення;
 на соціальне середовище – зростання від-

рахувань у місцевий та обласний бюджети;
 на рослинний та тваринний світ – викиди 

забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 на ґрунт – вплив не суттєвий.
щодо технічної альтернативи 2: враховуючі 

що перша технічна альтернатива пріоритетна, 
друга не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об'єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України „Про оцін-
ку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля, згідно Закону 
України „Про оцінку впливу на довкілля”, стат-
тя 3, частина 3, п. 11 інші види діяльності: спо-
руди для виробництва штучних мінеральних 
волокон, виробництво екструдованого пінопо-
лістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазна-
ти значного негативного транскордонного 
впливу).

Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рі-

вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД відповідності із ст.6 Закону Укра-
їни „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-
VІІІ від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськос-
ті.

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України „Про оцінку впли-
ву на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає: 
 підготовку суб’єктом господарювання зві-

ту з оцінки впливу на довкілля; 
 проведення громадського обговорення 

планованої діяльності;
 аналіз уповноваженим органом звіту з 

оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб'єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорен-
ня, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;
 надання уповноваженим органом мотиво-

ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом; 
 врахування висновку з оцінки впливу на 

довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності. Процедура 
оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у цій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення об-

сягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауважен-
ня і пропозиції до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та планованої діяльності, а також взя-
ти участь у громадських слуханнях. Детальні-
ше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть унікальний реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені відповідно до статті 6 Закону Укра-
їни „Про оцінку впливу на довкілля” в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб'єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впли-
ву на довкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Рішенням про провадження планованої ді-
яльності відповідно до законодавства буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт.
(вид рішення відповідно до частини першої 

статті 11 Закону України „Про оцінку впливу 
на довкілля”) що видається

Департамент Державної архітектурно-
будівельної інспекції у Тернопільській області. 

(орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до 

Управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністра-
ції.

ПОШТОВА АДРЕСА: 
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008.
Відділ оцінки впливу на довкілля, 
КОНТАКТНА ОСОБА: 
Груніна Світлана Олександрівна. 
тел./факс (0352) 22-00-20. 
Електронна пошта: eco_ter@eco.te.gov.uа.

(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)

------------------------------------------------------------------------- 
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля)

-------------------------------------------------------------------------
  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля.
ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КШБМ", код ЄДРПОУ 43145743

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

Екологія
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Скоро мені 35, а я й досі 
одна. Боже, яка ж ти 
щаслива, що маєш 

таке сонечко!» - Соломія 
взяла Андрійчика на руки 
і, заливаючись слізьми, 
розцілувала його рожеві 
щічки. 

Тож, щоб не краяти Соло-
мії серце, тепер Леся приходила 
сама. У неділю під вечір вона зно-
ву прийшла до подруги. На пиріж-
ки з чорницями, солодкий запах 
яких вловила ще на веранді. Їй 
було жаль Соломію, яка всю свою 
молодість провела біля паралізо-
ваної матері. Ні на вулицю до ді-
вчат, ні до клубу не ходила. 

«А що як тобі подати оголо-
шення в газету? Є там така ру-
брика «Служба знайомств», - не-
сподівано запропонувала Леся. 
Соломія знітилася, стала відніку-
ватися, але Леся поклала перед 
нею кілька газет з оголошення-
ми і мовила: «Глянь, жінки звер-
таються навіть частіше, ніж чоло-
віки. Відважся. Бути щасливою ні-
коли не пізно».

Разом вони стали складати 
текст оголошення. Леся ще й кон-
верт взяла з собою, сказала, що 
сама відправить листа, аби Соло-
мія не передумала. 

Через два тижні Соломія по-
бачила своє оголошення в газеті. 
А вже ввечері їй стали надходити 
телефонні дзвінки. Телефонували 
чоловіки з усіх куточків України. 
Хтось вів скупу нерішучу розмову, 
інші охоче розповідали про себе, 
місцевість, де мешкають, друзів, 
родину. 

Але чомусь найбільше при-
пав Соломії до душі ніжний голос 
чоловіка по імені Олексій, який 
жив у Карпатах. Леся зі своїм сі-
мейством уже не раз відпочива-
ла там, а потім ділилася вражен-
нями від поїздки. Соломії ж гори 
хіба що снилися. 

Більше на дзвінки Соля не від-
повідала – лише від Олексія. Чо-
ловік зізнався, що, як і вона, ще 
не був одружений, тимчасово не 
працює, має безліч захоплень – 
навіть вишивати вміє. 

Минув місяць, другий. Олек-
сій чи не щодня говорив, що хоче 
зустрітися з Соломією, але ні кон-
кретної дати, ні місця для зустрі-
чі не називав. Соломію це бенте-
жило. Вони ж далеко не юні. Чому 
ж тоді Олексій відкладає побачен-
ня?

Своїми сумнівами поділилася 
з Лесею. «А ти сама запропонуй 
зустрітися. Є такі чоловіки, яких 
підштовхнути треба», - мовила 
подруга.

Пропозиція Соломії спантели-
чила Олексія. Він сказав, що затя-
гував зустріч через вагому причи-
ну, але, якщо вона наполягає…

Вони домовилися зустріти-
ся в Тернополі, у барі, що непода-
лік залізничного вокзалу. Звідти 
сполучення добре. І до Олексієво-
го села, і їй, Соломії, якусь годину 
добиратися. Тим паче, й потяг хо-
дить тричі на день. 

Соломія з нетерпінням чека-
ла «їхнього» дня. З самого ран-
ку до неї завітала Леся, щоб зро-
бити їй зачіску, макіяж, підібрати 
гардероб. 

Зійшовши з потяга, Соломія 
сховалася за кущами і стала спо-
стерігати, коли до бару набли-
зиться Олексій. Вона раз-по-раз 
виймала з сумочки дзеркальце: 
чи, бува, вітер не зіпсував її за-
чіску, чи не потекла туш? Ні, нині 
вона виглядала бездоганно. По-
друга її не підвела.

Соломія пильно вдивляла-
ся в людей, які заходили в бар. І 
нарешті побачила Олексія. Його 
світлину тримала в руках. Сум-
ніву бути не могло. Але чому він 
йде якось хиткою ходою? Зупиня-
ється, і знову заносить його в різ-
ні боки. Боже милостивий, та він 
же п’яний! Соломії аж повітря за-
бракло – як він міг? Вирішив по-
знущатися з неї? Вона так чекала 
на цю зустріч, обновки придбала, 
Лесю зірвала зранку з ліжка, щоб 
красу їй навела. А він – напився? 
Соломія вже хотіла повертатися 
на вокзал, та все ж вирішила за-
йти в бар, щоб все сказати тому 
гуцулові, присоромити при всіх і 
тоді піти геть.

Олексій вже сидів за столи-
ком. Соломія навіть не привіта-
лася. Відразу пішла в атаку: «Ти 
напився, Олексію? Ясно, чому ти 
ще не жонатий! Зізнайся: відко-
ли в алкоголіки записався? Сором 
який! І навіщо я приїхала, ска-
жи?» Її голос тремтів, на очах ви-
ступили сльози. 

Обличчя Олексія запашіло 
вогнем, нервово засіпалося око. 
Він, наче, онімів. Але це не зупи-
нило Соломію. «Чому так зди-
вовано дивишся на мене? Якщо 
я неправа – давай потанцює-
мо! Чуєш, яка чудова музика зву-
чить?» - вона схопила Олексія за 
руку, щосили стала тягнути. 

В очах Олексія враз з’явився 
переляк, він заледве витиснув з 
себе: «Присядь, Соломійко, давай 
поговоримо». «Та про що ми мо-
жемо говорити? Пияк нещасний!» 
- Соломія нервово відкинула його 
руку, зірвалася зі стільця. Їй було 
зле. Дуже зле. Вона хотіла чимш-
видше щезнути звідси, встигну-

ти на потяг додому, до Лесі, якій 
теж нині дістанеться. Дістанеть-
ся за те, що намовила її подати те 
кляте оголошення. Видно, доля її 
така – бути самотньою. 

Соломія ледь не пропустила 
свою зупинку, коли поверталася 
потягом додому. Вона ще сподіва-
лася, що Олексій піде за нею, зу-
пинить, вибачиться. Та цього не 
сталося. Здається, вперше у своє-
му житті вона збагнула, що таке 
– болить душа. Безутішно від роз-
пуки і розчарування вона ридала 
вдома. Лесю сварити не стала – 
подруга плакала разом з нею, ви-
бачалася: «Я ж хотіла якнайкра-
ще». Олексій увесь вечір засипав її 
дзвінками, але Соля не відповіда-
ла. Місцевих пияків є досить – на-
віщо їй ще й пияк-чужинець? 

…Соломія й сама не розуміла, 
чому через п’ять років після тієї 
прикрої пригоди знову згадала 
про Олексія. А цієї ночі він їй на-
віть приснився – ніби усміхався 
своїми іскристими очима, взяв за 
руку і кликав до танцю. Як колись 
вона його. Не розуміла, чому той 
сон зачепив її за серце, не йшов з 
голови. По правді, Соломія давно 
не танцювала. Життя у неї одно-
манітне: дім – робота – дім. Тому 
вона з радістю прийняла запро-
шення на весілля своєї похрес-
ниці. Давно придбала для неї ко-
штовний ланцюжок та сережки, 
вітання віршоване придумала. Як 
скоро виросла Тетянка, справж-
ньою красунею стала! 

Добре й те, що Леся з чолові-
ком на весілля запрошені – буде 
їй до кого притулитися серед не-
знайомих гостей. Весілля від-
будеться у ресторані в одному з 
райцентрів. Кажуть, інтер’єр там 
в українському стилі, неподалік 
лісочок. Та й страви вишукані бу-
дуть. 

Соля й не сподівалася, що її 
часто будуть запрошувати до 
танцю. Дивлячись, як метелика-
ми злітає у танці молодь, сказа-
ла подрузі: «Не хочу миритися з 
тим, що моя молодість – в мину-
лому. Але ж ми ще не старі. Прав-
да, Лесю?»

Вона весело сміялася, була 
легкою і світлою, не відмовляла-
ся від жодного танцю.

Ось до неї підійшов вродли-
вий чоловік. Ґречно вклонив-
ся, запросив до танцю. Здається, 
вона десь його бачила. Але це те-
пер неважливо. Головне, що саме 
в танці з ним вона відчула себе 

щасливою. Не розуміла, чому її 
бентежило його гаряче дихання, 
теплі руки, що обіймали її стан. Їй 
лукаво підморгувала Леся, пода-
вала якісь знаки, та вона їх не ро-
зуміла. 

Якась незнайома щебетушка, 
що була гостею від нареченого, 
шепнула Соломії: «Ви так гарно 
танцювали! Не повірите, але той 
чоловік – на протезах. Олексієм 
його звати. Колись врятував чужу 
дитину на колії, а сам залишився 
без ніг. Наречена, дізнавшись про 
це, залишила його. Він і досі нео-
дружений. Хай без ніг, зате золо-
ті руки має. Будь яка робота йому 
під силу». 

Жінка говорила і говорила, а 
Соломія відчувала, як у неї щось 
обривається всередині. Олексій! 
Як же вона його не впізнала? От 
тобі й віщий сон! Господи, якою ж 
дурепою вона була! Не вислухала 
його, не розпитала, не підтрима-
ла. Він перші кроки на протезах 
робив, а вона алкоголіком його 
назвала. На мить уявила, які фі-
зичні і душевні муки він переніс. 
Так далеко добирався до неї! Де 
був її розум? 

Сльози рясно покотилися по 
обличчю. Їй треба вийти, побути 
наодинці. О, як їй соромно за свій 
вчинок! Хоч би Олексій її не впіз-
нав! 

«Я впізнав тебе, Солю», - почу-
ла за спиною. Оглянулася і зустрі-
лася поглядом з глибокими очи-
ма Олексія. Він легенько взяв її за 
руку: «Кажуть, світ тісний. Нині я 
впевнився у цьому. А ще в тому, 
що від долі не втечеш». 

«Прости мені, Олексійку. Я 
не знала, не хотіла…» - Соломії 
забракло слів від хвилювання. 
«Прогуляємось?» - спитав Олек-
сій. Він пригорнув її у міцних обі-
ймах. «Я не ображаюся на тебе. І 
тоді теж намагався тебе зрозумі-
ти. Картав себе, що не розповів 
всю правду. Знаю, ти, як і я, одна. 
Тепер я нізащо тебе не відпущу». 

Несподіване щастя музикою 
затріпотіло у серці Соломії. Вона 
згадала слова Лесі – бути щасли-
вою ніколи не пізно. А ще збагну-
ла: навесні пахнуть не лише пер-
ші квіти. Неповторний аромат є і в 
неба. Ось, як в цю мить. Той аромат 
щемким хмелем огортає її всю, 
вселяє у серце надію і сподівання, 
пробуджує світлі, ніжні почуття.

«Не відпускай мене, Олек-
сію…»

Марія МАЛІЦЬКА.

Йшла весна тихими кро-
ками, нечутно, повільно, 
та вже все в природі знало: 
вона скоро буде – ніжна пан-
на в зеленому пальто, у біло-
му капелюшку з черемхою і 
пролісками. Вже повітря ди-
хало надією, вже в усіх наро-
джувалися нові мрії…

Ішла і я собі неспішни-
ми кроками, вслухаючись у 
сни сосен, в легенди дубів, у 
розмови мурашок… Аж тут 
чийсь хриплий голос мене 
перебив:

- Добрий день! 
- Добрий, – відпові-

даю і йду далі від цього 
нав’язливого незнайомця. 

- А Ви мене пам’ятаєте?
- Ні, – вдивляюсь уважні-

ше, бо таки вперше бачу. Дя-
дечко так засмутився, мені 
аж захотілося одразу збре-
хати, що я переплутала, і ми 
добрі старі знайомі. Та про-
мовчала. 

- Та як не знаєте мене? Я 
ж тут щороку прибираю… 
Мене тут всі знають…

- Та я сюди недавно пере-
їхала, - виправдовуюсь, – Це, 
напевно, тому. Але тепер і я 
вас знатиму.

-І не забувайте вітатися 
зі мною, – наголошує чоло-
вік.

- Та ні, що ви, вже тепер 
здороватимусь з вами за-
вжди, - усміхаюсь цій дивній 
людині в сіренькому зноше-
ному піджаку і з віником в 
руках. 

- Я тут морозників наса-
див, а якась зараза повири-
вала. Треба знову принести 
їх буде – наново насаджува-
ти. Як взнаю хто, то руки по-
відриваю! – сердито каже 
чоловік. І вже лагідніше до 
мене:- Ви любите морозни-
ки?

- Не знаю. Які вони?
- Та як? Ви не знаєте, як 

цвіте морозник?! – вже вко-
тре за сьогодні розчаровую 

нового знайомого. Аж мені 
соромно стало, що не знаю 
цих квітів. 

- Але ж морозник так гар-
но цвіте. Я вам принесу на-
ступного разу. Він не в’яне 
навіть на морозі! При мінус 
чотирнадцять. Уявляєте? Всі 
квіти гинуть, а йому хоч би 
там що! 

 Так захотілось мені по-
бачити того морозника, той 
нев’янучий квіт… А ще поду-
мала собі: а бувають і люди 
такі – морозники. Витривалі, 
незламні, стійкі. Когось поді-
бні обставини «сильних мо-
розів» би пригнобили, звели 
з розуму чи поставили на ко-

ліна, а інші витримують все. 
Як ті квіти, що хтось недар-
ма їх назвав морозниками.  
І мені захотілось такого духу 
- зі сталі. Захотілося стати 
морозником…

 Сивий двірник ще щось 
говорив… говорив… Та я 
вже того добре і не чула 
– в моїй голові кружля-
ли вальс морозники-квіти, 
морозники-люди… Тож тре-
ба, живеш-живеш отак і зда-
ється тобі, що вже і щось 
трохи знаєш. І вже трохи піз-
нав світу, і вкусив клапоть 
лиха…. А тут – бац, як сніг на 
голову: когось здивуєш, що 
не знаєш якихось там кві-
тів, що цвітуть та й цвітуть. 
І здивуєш когось тим своїм 
незнанням до майже повно-
го розчарування.

 І така я виглядала не-
знайка в очах того чоловіка, 
що не знала, куди й свої очі 
діти… І весь день було мені 
весело, що є такі квіти. І весь 
день мені було добре, що є й 
такі люди, схожі на ті квіти. 
І що є такий дивний чолові-
чок, який не втомлюється їх 
насаджувати, та ще й із захо-
пленням про них розповіда-
ти випадковим перехожим.

 І стільки вже води сплив-
ло з часу тієї, трохи дивної 
зустрічі, а мені і далі хочеть-
ся бути, як оті морозники…

Неля ДРІБОТІЙ.

АРОМАТ весняного неба СТРУНИ СЕРЦЯ
Йти, де ждуть

Спинилась доля 
серед заметілі

І хто чекав, чомусь її нема,
Лише сніжинок візерунки білі
Навкруг вистелює зима.
Чи то вітри 

негадано спинили,
Чи то ніяк заметів 

не пройти?
Усе навкруг вітри 

снігами вкрили,
Тож серед них, як шлях 

їй віднайти?
Спинилась доля десь 

на півдороги,
Бо йти, де ждуть, 

ще довго треба їй…
Й спочити стала 

врешті від знемоги,
Бо не давав іти їй сніговій…

На порозі весни
Ще стоять навкруг 

дерева голі,
Ще не вспіли вбратись 

в свій наряд,
Та рожево-білий 

цвіт магнолій
Вже розносить 

ніжний аромат.
Вбравши в себе барви 

сонця й ласку,
І розлите в щедрості тепло,
Закликає у весняну казку,
Де б усе врочисто зацвіло.
Та стоять дерева у чеканні,
Все чогось, здавалось, 

вони ждуть
Й поглядають, 

як в порі цій ранній
Поряд них магнолії цвітуть…

Синові
Вже знов весна, 

мій сину, знов весна,
Так, як колись несуться 

полем грози.
Та жаль тебе,

 синочку, вже нема,
В моїх очах –

 невиплакані сльози.
Ти так любив

 ці квіти весняні,
Що розцвіли знов пишно 

ніжним цвітом.
Тебе нема, лиш спогади одні
Про те, як жив 

і вмів весні радіти.
Краса весни виповнює

 весь світ,
Але мене усе це не втішає.
Ти міг прожити 

ще багато літ,
Та жаль тебе, синочку, 

вже немає.
Твоє життя 

пронеслося, як мить,
Мов спалахнула 

і погасла зірка.
Коли згадаю, в грудях 

біль щемить
І на душі так 

невимовно гірко…
  Ігор ТОПОРОВ-

СЬКИЙ, м. Хоростків.

Життєві сюжети

Невигадана історіяОстаннім часом Леся стала приходити до 
своєї подруги Соломії одна. Соля завжди 

чимось смачненьким вгощала. Ще й 
Лесиному синочкові Андрійкові пакуночок 
готувала. Колись на вихідні Леся завжди 

з сином приходила. Та якось застала 
Соломію у сльозах. 

«Коли ж я дитину народжу, Лесю? 

♥Коханню всього мало. Воно має 
щастя, а хоче раю, має рай – хоче 
неба. О люблячі! Усе це є у вашому ко-
ханні. Зумійте тільки знайти. 

Віктор Гюго.
♥Кохання – найсильніша з усіх при-

страстей, тому що воно одночасно 
опановує головою, серцем і тілом.

Вольтер.
♥Любов шляхетна тільки тоді, 

коли вона сором’язлива. 
Василь Сухомлинський.

♥Кохання – це гра в карти, у якій 
блефують обидва: один, щоб виграти, 
інший, щоб не програти. 

Анрі Реньє
♥Кохання наповнює життя 

змістом ... а з появою сенсу життя 
обов'язково з'являється майбутнє.

Серж Гудман.
♥Для людини, що кохає, весь Всес-

віт зливається в коханій істоті.
Берне.

♥Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, 
і коса, Небезпечне оружжя — жіноча 
краса. 

Іван Франко.
♥Любов не залежить від нашої 

волі, приходить без нашої заслуги, ще-
зає без нашої вини. 

І. Франко.
♥Для кохання не існує вчора, ко-

хання не думає про завтра. Воно жа-
дібно тягнеться до нинішнього дня, 
але цей день потрібен йому весь, не-
обмежений, незатьмарений. 

Генріх Гейне.
♥Любити – це не означає дивити-

ся один на одного, любити — це озна-
чає разом дивитися в одному напрямку. 

Антуан де Сент-Екзюпері.
♥Якщо ти любиш - відпусти. 

Якщо воно твоє — воно повернеться. 
Габрієль Гарсія Маркес.

♥Треба бути трохи схожими, щоб 
розуміти одне одного, але й трохи 
різними, щоб один одного кохати. 

Жеральді.

ПРО КОХАННЯ 
УСТАМИ ВІДОМИХ

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: хор церкви «Воскресіння Христового» 
ПЦУ (с. Кобиловолоки Теребовлянського району).

МорозникВесна тільки 
починалась – 
жовта пом’ята 
трава ще не 
стала зеленою, 
а заспані дерева 
тільки позіхали від 
затяжної зими… 

Ввібравши дух землі, усього роду,
Долаючи відміряний нам шлях,

Плекаймо пам’ять – звичаї народу
В Соборах душ, у люблячих серцях…
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VIP-гостем церемонії став перший віце-президент Україн-
ської асоціації футболу Олег Протасов.

Під час нагородження було вручено відзнаки найкращим 
командам: вища ліга - «Агрон-ОТГ» В. Гаї; перша ліга - «Агрон-
Агропродсервіс-ветеран»; друга ліга - «Саюз» Тернопіль; тре-
тя ліга - «Добра піца» Тернопіль.

 Також пошанували переможця та фіналіста обласного 
кубка, окремих футзалістів у низці номінацій - кращий бом-
бардир, кращий гравець, кращий воротар.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua Спорт12

КОРОНАВІРУС зупинив сезон з біатлону
14 березня офіційно 

завершився біатлонний 
сезон 2019/2020. 

Через пандемію коронавірусу 
останній, 9-й етап у Норвегії, 
був скасований. Натомість, у 
Контіолахті не відбулися дві 
естафети. Завершення сезону 
за форс-мажорних обставин 
вплинуло на фінальний розподіл 
місць, інформує «24спорт».

РЕЗУЛЬТАТИ СЕЗОНУ
Для новачків біатлону слід зазначи-

ти, що біатлоністи змагаються за вели-
кий Кришталевий глобус (ВКГ), який 
отримує найкращий біатлоніст та біат-
лоністка сезону.

Ще чотири нагороди, малі Кришта-
леві глобуси (МКГ), отримують у заліку 
таких дисциплін: спринт, індивідуаль-
на гонка, гонка-переслідування, мас-
старт.

Для збірних команд ведеться Кубок 
націй, до якого зараховуються здобуті 
очки кожного біатлоніста.

А ось в індивідуальних змаганнях 
наш Дмитро Підручний завершив се-
зон на 17 місці, а Олена Підгрушна – на 
25 місці.

ВЕЛИКИЙ КРИШТАЛЕВИЙ ГЛОБУС:
Йоганнес Бьо (Норвегія)
Доротея Вірер (Італія)

МАЛІ КРИШТАЛЕВІ ГЛОБУСИ
Чоловіки:
Індивідуальна гонка – Мартен Фур-

кад (Франція)
Спринт – Мартен Фуркад (Франція)
Гонка-переслідування – Емільєн Жа-

клен (Франція)
Мас-старт – Йоганнес Бьо (Норвегія)
Жінки:
Індивідуальна гонка – Ханна Еберг 

(Швеція)
Спринт – Деніз Геррманн (Німеччина)
Гонка-переслідування – Тіріль Ек-

хофф (Норвегія)
Мас-старт – Доротея Вірер (Італія)

ЗАЛІК КУБКУ НАЦІЙ
Чоловіки:
1. Норвегія – 8192
2. Франція – 7885
3. Німеччина – 7211

* * *
7. Україна 5822
Жінки:
1. Норвегія – 7865
2. Німеччина – 7202
3. Франція – 7058

* * *
6. Україна – 6471
Як бачимо, жіноча збірна України 

вела боротьбу за потрапляння у топ-
5 Кубка націй. Чому це важливо? Чим 
вища позиція збірної, тим більше пред-
ставників можуть виступити в індивіду-
альній гонці та спринті.

Зокрема, перші 5 збірних Кубка на-
цій можуть виставити на ці гонки по 6 
представників, команди, які посіли з 6 
до 10 сходинки – 5 спортсменів. З 11-ї до 
15-ї позиції – всього чотири.

Збірна України перед етапом у Фін-

ляндії програвала Росії понад 100 очок. 
Математичні шанси відіграти відста-
вання за 2 етапи були. Росія не вражала 
результатами в сезоні, а деякі українки в 
лютому-березні почали виходити на пік. 
Але скасування етапу в Норвегії та двох 
естафет у Фінляндії остаточно поклало 
хрест на шансах України.

ІСТОРИЧНЕ СРІБЛО ТА 
БРОНЗА ЧЕМПІОНАТУ 
СВІТУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Українські біатлоністи у цьому сезо-
ні вибороли немало-небагато – три ме-
далі. В Естерсунді Юлія Джима виграла 
срібло в індивідуальній гонці. Наша жі-
ноча команда стала бронзовими призер-
ками чемпіонату світу, а чоловіки здобу-
ли історичне срібло у Нове-Мєсто. Таким 
чином, Україна восьмий поспіль чемпіо-
нат світу здобуває бодай одну медаль.

За цим показником "синьо-жовтим" 
не поступаються тільки грізні команди 
Норвегії, Німеччини та Франції.

Вишенькою на торті сезону стало срі-
бло чоловіків в естафеті у Нове-Мєсто. 
Це - перша командна нагорода у класич-
ній естафеті з 2011 року. До цього "синьо-
жовті" здобули нагороду в естафеті 11 
березня 2011 року. У російському Ханти-
Мансійську "синьо-жовті" виграли брон-
зову медаль. А ще для чоловічої команди 
це - тільки четверта нагорода на Кубку 
світу за часів Незалежності України.

У Тернополі відзначили 
кращих у футзалі

Кубкові баталії

Збірна України у ЛІЗІ НАЦІЙ

Відбулися матчі 
чвертьфіналу 
розіграшу Кубка 

України сезону 2019/20 
років, який проводить 
УАФ. 

ОСЬ ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ: 
«Минай» - «Інгулець» -1:1, 

по пен. 6:5
«Альянс» - «Маріуполь» - 2:4
«Динамо» - «Олександрія» - 

1:0 (у д.ч.)
 «Десна» - «Ворскла» - 0:1. 

У Будинку футболу відбу-
лося жеребкування 1/2 фіна-
лу розіграшу Кубка України  

сезону 2019/20 років. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТАКІ:
«Минай» - «Динамо»
«Маріуполь» - «Ворскла»
Першими вказані команди-

господарі.
Базовий день матчів 1/2 

фіналу — 15 квітня 2020 року.
Номінальним господарем 

фінального поєдинку Кубку 
України стане переможець 
пари «Минай» - «Динамо». 
Фінал турніру відбудеться 
13 травня 2020 року в Терно-
полі.

Відбулося 
жеребкування 
Ліги націй, за 

підсумками якого збірна 
України дізналася 
суперників по груповому 
раунду

Наша команда опинилася у 
третьому кошику та не могла 
зустрітися з Боснією і Герцего-
виною, Данією та Швецією.

Суперниками команди Ан-
дрія Шевченка могли стати 
Португалія, Нідерланди, Англія, 
Швейцарія за першого кошика, 
Бельгія, Франція, Іспанія, Іта-
лія - з другого, Хорватія, Поль-
ща, Німеччина, Ісландія - з чет-
вертого.

У підсумку Україна потра-
пила до групи 4 з Німеччиною, 
Іспанією та Швейцарією. 

Ліга A
Група 1: Польща, Боснія і 

Герцеговина, Італія, Нідерлан-
ди

Група 2: Ісландія, Данія, 
Бельгія, Англія

Група 3: Хорватія, Швеція, 
Франція, Португалія

Група 4: Німеччина, Украї-
на, Іспанія, Швейцарія

Ліга B
Група 1: Румунія, Північна 

Ірландія, Норвегія, Австрія
Група 2: Ізраїль, Словаччи-

на, Шотландія, Чехія
Група 3: Росія, Угорщина, 

Туреччина, Сербія
Група 4: Болгарія, Ірландія, 

Фінляндія, Уельс
Ліга C

Група 1: Азербайджан, 

Люксембург, Кіпр, Чорногорія
Група 2: Вірменія, Естонія, 

Північна Македонія, Грузія
Група 3: Молдова, Слове-

нія, Косово, Греція
Група 4: Казахстан, Литва, 

Білорусь, Албанія
Ліга D

Група 1: Мальта, Андорра, 
Фарерські острови, Латвія

Група 2: Сан-Марино, Гі-
бралтар, Ліхтенштейн

Збірні у групах зіграють 
одна з одною вдома і в гостях. 
Переможці чотирьох груп ліги 
А вийдуть у фінальну стадію 
Ліги націй (півфінали, матч за 
третє місце і фінал), яка запла-
нована на червень 2021 року.

Останні команди з груп в 
лігах A і B опустяться у ниж-
чі дивізіони. Переможці груп в 
лігах B, C і D піднімуться вище.

Матчі групового етапу про-
йдуть із 3 вересня до 17 листо-
пада 2020 року.

Фінальна стадія відбувати-
меться з 2 до 6 червня 2021 року.

КАЛЕНДАР 
МАТЧІВ ГРУПИ А4 

ЛІГИ НАЦІЙ-2020/2021
1-й тур
03.09.2020
Німеччина — Іспанія
Україна — Швейцарія
2-й тур
06.09.2020
Іспанія — Україна
Швейцарія — Німеччина
3-й тур
10.10.2020
Іспанія — Швейцарія
Україна — Німеччина
4-й тур
13.10.2020
Німеччина — Швейцарія
Україна — Іспанія
5-й тур
13.11.2020
Німеччина — Україна
Швейцарія — Іспанія
6-й тур
16.11.2020
Іспанія — Німеччина
Швейцарія — Україна

Асоціація футболу Тернопільщини провела 
урочисту церемонію нагородження кращих 
команд Тернопільської футзальної ліги 

сезону-2019/20. 
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Не секрет, що багато препаратів 
з аптек перекочували на дачні 
ділянки. Їхнє застосування, на 

перший погляд, видається доволі 
екзотичним. Але досвід показує, що вони 
діють.  Марганцівку - давно відомий 
антисептик, який застосовується й у 
медицині, і у ветеринарії, - у рослинництві 
застосовують не тільки як антисептик, 
а й як добриво. Як же правильно 
використовувати марганцівку в саду й на 
городі.

Вимірюємо чайною ложкою
Щоб одержати 1% розчин марганцівки, потрібно 

розвести в 100 мл води 1 грам речовини. Для одер-
жання 2%-го розчину, відповідно, 2 грами. Але дачни-
ки, як правило, роблять такі розчини «на око». Та все 
ж варто використовувати стандартну чайну ложку. 
Якщо насипати в неї кристали марганцівки без верху 
(акуратно зняти верхівку лезом ножа), то в неї поміс-
титися 6 г речовини. Після розведення цієї кількості 
марганцевокислого калію в 600 мл води ми одержує-
мо 1% розчин марганцівки. Використовуйте рукавич-
ки при роботі з цією речовиною. 

Знезаражує 
і захищає від хвороб

Марганцівка добре знезаражує ґрунт від шкідли-
вих мікроорганізмів, у тому числі від фузаріозу й ко-
реневої гнилизни. З цією метою розчин 0,2% концен-
трації вносять перед посадкою в кожну лунку по 1 л 
під усі розсадні культури. Якщо насіння закуплене в 
магазині, воно вже оброблене. При самостійній заго-
товці в домашніх умовах насіння обов'язково підлягає 
дезінфекції або протравлянню. Для протравляння ви-
користовують 0,5-1% розчин. Дрібне насіння витри-
мують у розчині 15-20 хвилин, миють під проточною 
водою, підсушують на повітрі. Протравляння марган-
цівкою підвищує імунітет рослин до інфекційних за-
хворювань. Не можна перетримувати й збільшувати 
концентрацію розчину. Насіння може одержати хіміч-
ний опік і втратити схожість.

Розсаду підгодовують марганцівкою 2 рази. Пер-
ший раз перед пересадженням у відкритий ґрунт, і 
другий - через 1-2 тижні після висадження на постій-
не місце розчином з 5 г марганцівки в 10 л води.

Для обприскування овочевих культур із профілак-

тичною метою проти борошнистої роси, слизового 
бактеріозу, гнилизни використовують для обприску-
вання 3% розчин марганцівки.

Якщо борошниста роса виявилася на огірках, гар-
бузі, кабачках, динях, проводять обприскування кож-
ні 3 дні 3% розчином марганцівки до усунення захво-
рювання.

Найпоширенішим захворюванням томатів є фі-
тофтороз. Для профілактики томати обприскують 
1-2% розчином марганцівки 3 рази за вегетаційний 
період: у фазі розростання надземної маси, перед ма-
совим цвітінням і у фазі зав'язування або початку роз-
ростання плодів.

Бульби картоплі й цибулин перед посадкою для 
знезаражування замочують на 5-8 годин у розчині 
марганцівки, приготовленої з розрахунку 5 г порошку 
на 10 л води. Деякі городники готують більш концен-
трований розчин (15 г марганцівки на відро води), 
але замочують бульби й цибулини на 1-2 години.

Сіру гнилизну на полуниці/суниці й інших 
трав'янистих ягідниках добре забирає розчин мар-
ганцівки з 2 чайних ложок без верху марганцівки на 
10 л води. Обприскування зазвичай проводять після 
цвітіння.

На плодових чагарниках (аґрус, порічки, виноград) 
проти борошнистої роси використовують бордоську 
рідину з марганцівкою. На 10 л бордоської рідини до-
дають 3 г марганцівки й обприскують рослини при 
захворюванні й профілактично при вологій, дощовій 
погоді. Можна використовувати для обприскування 
склад з 50 г калійної селітри й 3 г марганцівки, роз-
ведених в 10 л води.

УВАГА! Якщо обприскування овочевих і інших куль-
тур проводять настоєм золи, то не можна додавати 
марганцівку, тому що зола вже містить цей мікроеле-
мент. Його передозування пригноблює рослини.

"Температура в березні може 
бути на 2-3 градуси вище норми, 
у квітні і травні - на 1-2 градуси 
вище норми, - каже завідувачка 
відділу прикладної метеорології 
і кліматології Українського гідро-
метеорологічного інституту Украї-
ни Віра Балабух. - Але, за останніми 
довгостроковими прогнозами, очі-
кується значний дефіцит опадів. 
Це тривожно, бо у нас була суха 
осінь, безсніжна зима".

Народний синоптик Леонід 
Горбань прогнозує, що і у квітні 
справжнє тепло ще не прийде. "У 
квітні буде холодно і сиро до Вели-
кодня, який в цьому році святкува-
тимемо 19 квітня. Тільки в кінці мі-

сяця стане ясно і тепло, - розповів 
Горбань. - Травень буде спекотним 
і посушливим, у середині місяця 
більше двох тижнів без опадів. Піс-
ля двох місяців відносного тепла у 
травні одразу розпочнеться спека. 
З 2 по 27 травня майже по всіх об-
ластях, крім Карпат, не буде дощу. 
Сухо, спекотно, температура 28-32 
градуси. На ярі культури дуже по-
ганий прогноз щодо врожаю». 

Що стосується опадів, то за-
ступник директора Укргідромет-
центру Анатолій Прокопенко по-
відомив: дощі очікуються в межах 
80-90% від норми на всі три вес-
няні місяці. "Але можливі й не-
сподіванки, один-два весняних 

циклони, які не оминуть Україну 
стороною, принесуть таку необхід-
ну рослинам додаткову вологу", - 
додав Прокопенко.

Натомість, ще один синоптик - 
Володимир Деркач прогнозує, що у 
третій декаді березня будуть зна-
чні опади, а підвищення темпера-
тури не очікується.

Квітень розпочнеться з прохо-
лоди та заморозків уночі. Ймовір-
но, будуть невеликі опади. Травень 
розпочнеться з опадів, проте, на-
віть у перші дні температура буде 
літньою. Всередині знову повер-
нуться дощі, а з ними і прохолода. 
В кінці травня варто очікувати на 
похолодання.

Звичайну водопровідну воду слід фільтрувати або 
відстоювати протягом двох діб. Температура пови-
нна бути буквально на 2-3 градуси нижче кімнатної. 
Кип’ячена вода не підходить – вважається, що в процесі 
видаляється кисень, що негативно позначається на роз-
саді.

Потала вода, на відміну від жорсткої водопровідної, 
після випару якої в ґрунті залишаються солі, не «цемен-
тує» землю і від її використання земля не покривається 
кіркою. Одержують поталу воду з розтопленого снігу, 
збирати який краще вдалині від трас.

Виморожена вода за принципом утворення схожа на 
поталу. Для готування фільтровану водопровідну воду 
потрібно процідити, відстояти й помістити в морозил-
ку. Коли утворюється крижана шапка, у її середині саме 
накопичується вода з більшим вмістом солей – через це 
вона й замерзає повільніше. Проробіть отвори й злий-
те цю рідину. Отримана вода за своїми властивостями 
близька до дистильованої – у ній немає домішок.

Підкислена вода може допомогти, коли ви маєте 
справу з лужним ґрунтом, у якому спостерігається над-
лишок вапна. Відстояна рідина розбавляється невели-
кою кількістю лимонної або оцтової кислоти, буквально 
1 г на 10 л. Для багатьох рослин, що не переносять лужне 
середовище, підкислена вода – справжній порятунок.

Якщо ви прагнете продовжити строк цвітіння або 
підвищити врожайність рослин у майбутньому, спро-
буйте поливати розсаду кремнієвою водою. Приготува-
ти її дуже просто – досить настояти воду на кремнієвих 
камінчиках і дати їй відстоятися після цього протягом 
двох-трьох діб. Купити кремнієві камені можна в магази-
нах, що спеціалізуються на мінералах, – а міняти камені 
рекомендують десь раз на півроку. Оскільки кремніє-
ва вода вважається корисною не тільки для рослин, а й 
для людини, в аптеках продають пакети з роздробленим 
кремнієм, призначеним саме для фільтрації води.

Відвар цибульної лушпайки використовують для 
зміцнення розсади. Цибульну лушпайку (близько склян-
ки на 1,5 л води) заливають водою, кип’ятять і залиша-
ють настоюватися протягом кількох годин, остуджують 
до кімнатної температури.

Також з метою зміцнення розсади використовують 
розчин йоду – він особливо корисний для томатів. Якщо 
прагнете, щоб рослина в майбутньому добре плодоноси-
ла й росла здоровою, поливайте її дуже слабким розчи-
ном – буквально 1-2 краплі йоду на 3-4 л води.

Не обійшли садівники стороною й молоко. Вважаєть-
ся, що воно допомагає запобігти розвитку фітофторозу, 
що призводить до в’янення рослин. На 10 літрів води 
додають літр молока, і розчином у такій пропорції поли-
вають висаджену в теплиці розсаду. Також можна дода-
ти до розчину кілька крапель йоду, зробивши склад ще 
більш ефективним.

Господар
Правила хорошої 

РОЗСАДИ
Варто подбати про правильний 

полив та якісну воду

ХОЛОДНИЙ КВІТЕНЬ І СПЕКОТНИЙ ТРАВЕНЬ: 
якою буде 

цьогорічна 
весна

В Україні вперше за 100 років у березні 
не буде паводків. Зима дивувала 
теплом, а весна буде примхливою

Для здоров'я рослин - МАРГАНЦІВКА
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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, 02.30, 05.15 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 #ВУкраїнi.
13.45, 00.00 Бюджетники.
14.20 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.10 UA:Фольк.
16.15 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
17.30 Перша шпальта.
18.20, 03.15 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 03.00, 05.40 UA:Спорт.
21.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
03.05, 05.45 Погода.
04.15 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, 12.55 “Любий, ми переїж-

джаємо”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.30 “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 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.30 “Голос країни 10”.
01.40 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.30, 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”.
09.50, 18.00, 19.00, 02.15 “Стосується 

кожного”.
11.40, 12.25 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”.
14.00 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса i 

доктора Ватсона: Знайомство”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.

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

Стогнiєм.
10.15 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.
11.55, 13.20 Х/ф “Одинак”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф “Битва титанiв”.
16.55 Х/ф “Сьомий син”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Теорiя змови.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Народження нацiї”.
02.00 Х/ф “Божевiльня”.
03.25 Я зняв!

ÑТБ
06.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Все буде добре!
09.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
10.15, 18.55 Один за всiх.
11.10 Таємницi ДНК.
12.05 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 01.05 Т/с “Слiпа”.
20.05, 22.45 Т/с “Нiщо не трапляєть-

ся двiчi”.
23.00 Т/с “Подвiйне життя”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
09.20 Дiти проти зiрок.
11.20 Х/ф “Людина зi сталi”.
14.20 Х/ф “Людина-мурашка”.
16.30 Х/ф “Залiзна людина 3”.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф “Сутiнки”.
23.20 Х/ф “Полювання на янголiв”.
01.10 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.

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, 02.00 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”, 17 i 18 с.
23.30 Х/ф “Доля Марiї”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.20 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 21.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
15.30 “Орел i решка. Перезавантаження”.
19.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
00.00 Х/ф “Бабiй”.
01.50 Х/ф “Протилежна стать”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.05 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Я помщуся”.
08.00, 16.50, 20.50, 03.30 “Випадковий 

свiдок”.
08.40 Х/ф “Акцiя”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.00 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 04.35 “Правда життя”.
15.15 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 Х/ф “Слiди апостолiв”.
04.05 “Речовий доказ”.

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 “Мавпячi витiвки”.
15.30, 16.30 Країна У.
21.00 Танька и Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Готель Галiцiя.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 “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.
09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 

i П. Рольником.
11.10, 12.10 “По факту” з А. Сейчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
13.10, 16.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-

вою та М. Стецюк.
14.10, 15.10 “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.
08.35, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45, 18.10 Фестивалi планети.
11.45, 17.10 Сiяя: з нами у дику природу.
12.45, 23.00 Дикi тварини.
13.45 Прихована реальнiсть.
14.35 Битва цивiлiзацiй.
15.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Життя пiсля людей.
19.10 Мiстична Україна.
19.55 Гучна справа.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.30 Боротьба за виживання.
02.25 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
07.10, 09.00, 02.40 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30 “Зорянi долi”.
10.55 “Моя правда”.
11.45 Х/ф “Лiсова пiсня”.
13.25 Х/ф “Спляча красуня”.
15.15 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
16.30 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Т/с “Дороги назад немає”.
03.10 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.10 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”.
14.15 Х/ф “Битва драконiв”.
16.00 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.35 Х/ф “Експедицiя Юрського перiоду”.
02.05 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 11.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.

08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
14.30 Т/с “Дефективи”.
15.30 Т/с “Швидка”.
17.00 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.10 Т/с “Касл”.
20.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.45 Чистоплюї.
03.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.05 Кiнний спорт. Saut Hermes. Париж.
00.30 Керлiнг. ЧC. Канада. Жiнки. Матч 

за бронзу.
01.00 Керлiнг. ЧC. Канада. Жiнки. Фiнал.
04.00 Автоперегони. World Endurance. 

“1000 миль Себрiнга”.
06.00 Мотокрос. Етап ЧC. Аргентина. 

MXGP. Перегони 1.
06.30 Мотокрос. Етап ЧC. Аргентина. MX2. 

Перегони 2.
07.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Пiвфiнал. 

Медведєв - Дiмiтров.
09.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал. 

Медведєв - Надаль.
14.30, 19.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

ЧC по польотах. Планiца. HS 240. 
Команди.

15.30, 22.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
16.50, 21.30 Велоспорт. “Вуельта 

Каталонiї”. Етап 1.
18.15 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC по 

польотах. Планiца. HS 240.
19.55 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. 

Єкатеринбург.
20.30, 21.00 Боротьба. Олiмпiйський 

квалiфiкацiйний турнiр. Токiо.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 17.50, 20.15, 22.25 Топ-матч.
06.10 Атлетiк - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.10 Аталанта - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 17.40, 20.05 Yellow.
10.10, 04.00 Ворскла - Зоря. Чемпiонат 

України.
12.00 Наполi - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Динамо (К) - Мальме. Лiга Євро-

пи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.50 Галатасарай - Реал (2000/2001). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Баварiя - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
19.50 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
20.30 Хет-трiк: Дадо Пршо. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
20.35 Монако - Депортiво (2003/2004). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
22.40 Лiверпуль - Порту (2007/2008). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
00.30 Севiлья - Реал (2011/2012). 

Чемпiонат Iспанiї.
02.15 Айнтрахт - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.
05.45 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, 05.15 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10, 22.15 Святi та грiшнi.
14.20 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.10, 00.00 #ВУкраїнi.
15.45 Бюджетники.
16.15 Д/с “Особливий загiн”.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 05.40 UA:Спорт.
21.40 Нашi грошi.
02.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
04.15 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 людей”.
11.20, 12.20, 12.55 “Любий, ми переїж-

джаємо”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.30 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
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
05.30, 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”.
13.50 Т/с “Погана кров”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Скарби Агри”.
03.50 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 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.

10.00 Теорiя змови.
10.55, 13.15 Х/ф “Королi боулiнгу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.
15.10, 16.20, 21.25 Т/с “Нюхач 4”.
17.50 Т/с “Рiшає Онiстрат”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “Каратель”.
01.00 Х/ф “Радник”.
02.55 Я зняв!

ÑТБ
06.00, 08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Все буде добре!
11.35 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 01.05 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.05, 22.45 Т/с “Нiщо не трапляється двiчi”.
23.00 Т/с “Подвiйне життя”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
09.30 Х/ф “Бетховен”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00 Божевiльна зiрка.
15.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
21.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Новий мiсяць”.
23.30 Х/ф “Здичавiла”.
01.20 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.15 Зона ночi.

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”, 19 i 20 с.
23.20 Контролер.
00.00 Х/ф “Нiчна фiалка”.

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

релiквiями”.
14.30, 21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка”.
00.50 Х/ф “Далеко по сусiдству”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Кому вгору, кому вниз”.
07.50, 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 “Мiцний горiшок”.
10.35, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.00, 04.05 “Правда життя”.
15.05 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.05 “Речовий доказ”.
05.05 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
09.00, 15.30, 21.00 Танька и Володька.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
16.30 Країна У.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Готель Галiцiя.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 “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, 20.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 “По факту” з А. Сейчуком, Л. Ма-
медовою i В. Попович.

13.10, 16.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

14.10, 15.10 “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.
08.25, 01.30 Правда життя.
09.25, 00.20 Речовий доказ.
10.35, 18.00 Фестивалi планети.
11.05 Ремесло за призначенням.
11.35, 17.00 Сiяя: з нами у дику природу.
12.35 Боротьба за виживання.
13.35 Прихована реальнiсть.
14.25, 19.50 Гучна справа.
15.15, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
19.00 Мiстична Україна.
20.45 Iсторiя свiту.
22.30 Дикi тварини.
02.30 Прокляття вiдьом.
03.15 Таємницi пiрамiд.
03.50 Таємницi дефiциту.

Enter-фіëьм
04.40 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.40, 02.45 “Зорянi долi”.
11.20 “Моя правда”.
12.10 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
14.20 Х/ф “Оцеола”.
16.15 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
17.30 Х/ф “Загiн особливого призначення”.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Розмах крил”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

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 “Помста природи”.
13.20 Х/ф “Герой”.
15.15 Х/ф “Кредо вбивцi”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
22.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 8”.
00.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 11.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
14.20 Т/с “Дефективи”.
15.30 Т/с “Швидка”.
17.00 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.10 Т/с “Касл”.
20.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
00.00 Мамареготала.

ªâроñïорò
23.35 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 

Мас-старт.
00.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Чоловiки. 

Мас-старт.
01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 2.

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

04.00, 12.45, 15.45 Велоспорт. “Вуельта 
Каталонiї”. Етап 1.

05.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
06.00 Керлiнг. ЧC. Жiнки. Фiнал.
07.30 Автоперегони. World Endurance. “1000 

миль Себрiнга”.
09.35 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. Єка-

теринбург.
10.05, 10.35 Боротьба. Олiмпiйський 

квалiфiкацiйний турнiр. Токiо.
11.05 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC по по-

льотах. Планiца. HS 240.
12.00 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC по польо-

тах. Планiца. HS 240. Команди.
13.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фiнал. Кенмор. 

Жiнки. Переслiдування. 10 км. Класика.
14.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фiнал. Кенмор. 

Чоловiки. Переслiдування. 15 км. Класика.
14.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кенмор. Фiнал. 

Змiшана естафета.
16.50, 21.05 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї”. 

Етап 2.
18.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-д`Ампеццо. 

Жiнки. Швидкiсний спуск.
19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-д`Ампеццо. 

Жiнки. Супергiгант.
19.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-д`Ампеццо. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
20.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

22.00 Автоперегони. World Endurance. “1000 
миль Себрiнга”. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.50, 20.05, 22.25 Топ-матч.
06.10 Сельта - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Фiорентiна - Рома. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 17.40 Yellow.
10.20, 04.00 Александрiя - Шахтар. 

Чемпiонат України.
12.05 Лiверпуль - Зальцбург. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Лугано - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
15.50 Реал - Галатасарай (2000/2001). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Лiверпуль - Арсенал. 1/4 фiналу 

(2007/2008). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

19.50 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
20.30 Передмова до матчу “Спартак-Динамо 

(К)” (1994/95). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

20.35 Спартак - Динамо (К) (1994/95). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

22.40 Селтiк - Барселона. 1/8 фiналу 
(2007/2008). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.30 Реал - Депортiво (2012/2013). 
Чемпiонат Iспанiї.

02.15 Арсенал - Стандард. Лiга Євро-
пи УЄФА.

Поíедіëоê

Віâòороê

23 березня

24 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, 02.30, 05.15 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Енеїда.
14.20 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.10 Святi та грiшнi.
16.15 Д/с “Особливий загiн”.
17.30 Нашi грошi.
18.20, 03.15 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 03.00, 05.40 UA:Спорт.
21.40 Дрогобич 101/1.
22.40 Бюджетники.
00.00 Спiльно.
04.15 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 людей”.
11.20, 12.20, 12.55 “Любий, ми переїж-

джаємо”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.30 “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: Ки-

тай”.
01.10 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
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”.
13.50 Т/с “Погана кров”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фаталь-

на пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Вiдлуння 

вiйни”.
23.45 Х/ф “Розмах крил”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм.
10.55, 01.00 Х/ф “Чорнi мiтки”.
12.35, 13.20 Х/ф “Пляж”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.15, 16.20, 21.25 Т/с “Нюхач 4”.
17.50 Т/с “Рiшає Онiстрат”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.10 Х/ф “У пеклi”.
02.30 Стоп-10.

ÑТБ
06.00, 08.50, 09.10 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Все буде добре!
11.00 МастерШеф.
14.35 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 01.05 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.05, 22.45 Т/с “Нiщо не трапляєть-

ся двiчi”.
23.00 Т/с “Подвiйне життя”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
09.20 Х/ф “Бетховен 2”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00 Божевiльна зiрка.
15.20, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
23.10 Х/ф “Темнi коридори”.
01.00 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 Зона ночi.

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, 02.00 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”, 21 i 22 с.
23.30 Х/ф “Зворотний квиток”.

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

релiквiями”.
14.30, 21.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
00.50 Х/ф “Матусин синок”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Кохай мене”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 “Випадковий 

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

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “До Чорного моря”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 04.00 “Правда життя”.
15.15 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.00 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
09.00, 15.30, 21.00 Танька и Володька.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Елвiн та бурундуки 2”.
16.30 Країна У.
22.00 Т/с “Кухня”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 “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.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П. Рольником.

11.10, 12.10 “По факту” з А. Сейчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.15 “Гаряча тема” з О. Курбановою 
та М. Стецюк.

14.10, 15.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-

ловою 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.
09.40, 00.20 Речовий доказ.
10.50, 18.10 Фестивалi планети.
11.50, 17.10 Сiяя: з нами у дику природу.
12.50, 22.30 Дикi тварини.
13.50 Прихована реальнiсть.
14.40, 19.55 Гучна справа.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Життя пiсля людей.
19.10 Мiстична Україна.
20.45 Iсторiя свiту.
02.30 Великi українцi.
05.10 Бiзнес на залякуваннi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.45 “Моя правда”.
09.45 “Спогади”.
10.45, 00.20, 02.45 “Зорянi долi”.
12.35 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”.
13.55 Х/ф “Смертельна помилка”.
15.50 Х/ф “Без року тиждень”.
17.10 Х/ф “Блакитна стрiла”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Де 042?”
00.55 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 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”.
13.45 “Помста природи”.
13.55 Х/ф “Ураган 500 миль на годину”.
15.25 Х/ф “Гра смертi”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 8”.
22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 11.00 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”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
14.30 Т/с “Дефективи”.
15.30 Т/с “Швидка”.
17.00 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.10 Т/с “Касл”.
20.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
00.00 Мамареготала.

02.45 Чистоплюї.
03.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.00, 03.30 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
23.30, 04.00, 09.30, 13.30, 16.05 Велоспорт. 

“Вуельта Каталонiї”. Етап 2.
00.30, 06.30, 07.30 Стрибки на лижах з 

трамплiну. ЧC по польотах. Планiца. 
HS 240.

01.30, 08.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
ЧC по польотах. Планiца. HS 240. 
Команди.

02.30, 14.30 Автоперегони. World Endurance. 
“1000 миль Себрiнга”. Огляд.

05.00 Керлiнг. ЧC. Жiнки. Фiнал.
10.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Жiнки. Слалом. Спроба 2.
11.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

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

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

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

15.35 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. Єка-
теринбург.

16.50, 21.00 Велоспорт. “Вуельта Каталонiї”. 
Етап 3.

18.15 Тенiс. “АТР: за кадром”.
18.45, 21.30 Велоспорт. Брюгге - Де Панне.
19.30 Плавання. Nordic Swim Tour. Гельсiнкi.
22.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 

Спринт.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.40, 20.15 Топ-матч.
06.10 Вальядолiд - Гранада. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.10 Наполi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 04.05 Львiв - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.00 Генк - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.45, 20.05 Yellow.
13.55 Динамо (К) - Копенгаген. Лiга Євро-

пи УЄФА.
15.50 Баварiя - Реал. 1/4 фiналу 

(2001/2002). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.00 Реал - Динамо (К) (1999/2000). Золо-
та колекцiя Лiги чемпiонiв.

19.50 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
20.30 Передмова до “ПСЖ - Барсело-

на” (2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

20.40 ПСЖ - Барселона. 1/8 фiналу 
(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

22.40 Барселона - ПСЖ. 1/8 фiналу 
(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.30 Пiслямова до “Барселона - ПСЖ” 
(2016/17). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

00.35 Реал - Копенгаген (2013/2014). Золо-
та колекцiя Лiги чемпiонiв.

02.20 Вiторiя Гiмарайнш - Арсенал. Лiга Єв-
ропи УЄФА.

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, 02.30, 05.15 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.20 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.10 Енеїда.
16.15 Д/с “Особливий загiн”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.20, 03.15 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 03.00, 05.40 UA:Спорт.
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.00 Перша шпальта.
04.15 Святi та грiшнi.

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, 12.55 “Любий, ми переїж-

джаємо”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.30 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
15.30, 17.10 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “Доктор Вiра”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.05 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”.
13.50 Т/с “Погана кров”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.40 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Х/ф “Страх висоти”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.

04.50 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.
10.00 Секретний фронт.
10.50, 13.20 Х/ф “Каратель”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Шанхайський перевiзник”.
15.10, 16.20, 21.25 Т/с “Нюхач 4”.
17.50 Т/с “Рiшає Онiстрат”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.15 Х/ф “Одинак”.
00.20 Х/ф “У пеклi”.
02.00 Х/ф “Народження нацiї”.

ÑТБ
06.00, 08.50, 10.20 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Все буде добре!
12.15 МастерШеф.
14.50 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 01.05 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.05, 22.45 Т/с “Нiщо не трапляєть-

ся двiчi”.
23.00 Т/с “Подвiйне життя”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
09.10 Х/ф “Затура”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00 Божевiльна зiрка.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: час-

тина 1”.
23.10 Х/ф “Обитель тiней”.
01.20 Т/с “Київ вдень i вночi”.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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.

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, 02.30 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”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Х/ф “Це мiй собака”.
01.45 Телемагазин.

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

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

релiквiями”.
14.30, 21.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
01.00 Х/ф “Вiн i Вона”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Капiтан Крокус”.
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 “Живiть у радостi”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 18.20, 04.05 “Правда життя”.
15.15 “Правда життя. Професiйнi байки”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.05 “Речовий доказ”.
05.05 “Top Shop”.

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

пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу в Одесi.
09.00, 15.30, 21.00 Танька и Володька.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00, 17.30 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
16.30 Країна У.
22.00 Т/с “Кухня”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 “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.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “По факту” з А. Сейчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

14.10, 15.10 “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. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45, 18.05 Фестивалi планети.
11.45 Сiяя: з нами у дику природу.
12.45, 17.05, 22.30 Дикi тварини.
13.45 Прихована реальнiсть.
14.35 Секретнi територiї.
15.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
19.05 Мiстична Україна.
19.55 Битва цивiлiзацiй.
20.45 Iсторiя свiту.
02.30 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Приймiть телеграму у борг”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.40 “Моя правда”.
09.50 “Спогади”.
10.50, 00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
12.30 Х/ф “Гуси-лебедi летять”.
13.50 Х/ф “Северiно”.
15.20 Х/ф “Розмах крил”.
17.10 Х/ф “Вантаж без маркування”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
00.40 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 6”.
07.50 Х/ф “Еддi “Орел”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Потоп”.
15.20 Х/ф “Поза законом”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 8”.
00.35 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 11.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
14.20 Т/с “Дефективи”.
15.30 Т/с “Швидка”.
17.00 Т/с “Теорiя великого вибуху”.

18.10 Т/с “Касл”.
20.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.45 Чистоплюї.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 

Переслiдування.
23.45 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 

Мас-старт.
00.30, 04.00, 09.30, 12.30, 15.45 Вело-

спорт. “Вуельта Каталонiї”. Етап 3.
01.30, 05.00, 13.30, 18.45, 19.30 Плавання. 

Nordic Swim Tour. Гельсiнкi.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC 

по польотах. Планiца. HS 240.
03.15 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC 

по польотах. Планiца. HS 240. Ко-
манди.

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

07.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фiнал. 
Кенмор. Жiнки. Переслiдування. 10 
км. Класика.

08.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фiнал. 
Кенмор. Чоловiки. Переслiдування. 
15 км. Класика.

08.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кен-
мор. Фiнал. Змiшана естафета.

10.30, 14.30, 22.00 Велоспорт. Брюг-
ге - Де Панне.

11.30 Автоперегони. World Endurance. 
“1000 миль Себрiнга”. Огляд.

16.45, 21.00 Велоспорт. “Вуельта 
Каталонiї”. Етап 4.

18.15 Велоспорт. Бельгiя.
22.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки. Спринт.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.40, 20.05 Топ-матч.
06.10 Реал - Вальядолiд. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 04.00 Шахтар - Карпати. Чемпiонат 

України.
11.55, 22.20 Yellow.
12.05 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Копенгаген - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
15.50 Реал - Баварiя. 1/4 фiналу 

(2001/2002). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

18.00 Янг Бойз - Лiверпуль (2012/2013). 
Лiга Європи УЄФА.

19.50 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
20.30 Днiпро - Наполi (2012/2013). Лiга 

Європи УЄФА.
22.40 Челсi - Бордо (2008/2009). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
00.30 Реал - Севiлья (2013/2014). 

Чемпiонат Iспанiї.
02.15 Арсенал - Айнтрахт. Лiга Євро-

пи УЄФА.

Ñереда

Чеòâер

25 березня

26 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, 02.30, 05.15 Новини.
09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.50, 00.30 Телепродаж.
12.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.20 Д/с “Аромати Чилi”.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Особливий загiн”.
17.30, 00.00, 04.15 Схеми. Корупцiя в де-

талях.
17.55 VoxCheck.
18.20, 03.15 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 03.00, 05.40 UA:Спорт.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
04.45 #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, 

04.25 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20, 12.55 “Любий, ми переїж-

джаємо”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.30 “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 “#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова”.
02.25 “Українськi сенсацiї”.
05.10 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.30, 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”.
13.50 Т/с “Погана кров”.
14.50, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фаталь-

на пристрасть”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.00 “Прокляття Скiфських курганiв”.
03.50 Х/ф “Їхали ми, їхали...”
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.40 Факти.

04.50 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.
11.35, 13.20 Х/ф “Пляж”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
16.55 Х/ф “Бiблiотекар: У пошуках Спи-

са Долi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
22.45 “На трьох”.
02.10 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.

ÑТБ
06.40 Хата на тата.
15.20, 18.00, 19.00 Холостяк.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
21.55 Вiдлiк часу.
22.45 Небачене Євробачення 2020.
23.00 Т/с “Подвiйне життя”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
09.50 Дiти проти зiрок.
12.00 Х/ф “Сутiнки”.
14.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Новий мiсяць”.
16.50 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
19.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: час-

тина 1”.
21.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: час-

тина 2”.
23.20 Х/ф “Угода з дияволом”.
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 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.
11.20, 03.50 Реальна мiстика.
12.20 Т/с “Моя мила найда”, 1 i 2 с.

15.30 Т/с “Моя мила найда”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Термiн давнини”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Термiн давнини”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 21.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
17.35 Х/ф “Шаленi викладачi”.
00.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Бiйцiвський клуб”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Сицiлiйський захист”.
07.50, 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 “Загiн особливого призначення”.
10.30, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
15.10 “Правда життя. Професiйнi байки”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.05 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 19.30 Одного разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30 Одного разу в Одесi.
09.00, 15.30 Танька и Володька.
10.00, 18.30 СуперЖiнка 2.
11.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки: Бурунду-

мандри”.
16.00 Країна У.
16.30 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
23.00 Х/ф “Забути Сару Маршал”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.10, 08.10 “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 “Репор-
тер”. Новини.

09.10, 10.10 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 “По факту” з А. Сейчуком, Л. 
Мамедовою i В. Попович.

13.10, 16.15 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

14.10, 15.10 “Деталi на “Прямому” з В. Фро-
ловою i О. Близнюком.

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.
08.15, 01.30 Правда життя.
09.40, 00.20 Речовий доказ.
10.50, 18.10 Фестивалi планети.
11.50 Заборонена iсторiя.
12.45, 22.30 Дикi тварини.
13.45 Прихована реальнiсть.
14.35, 17.15 Гучна справа.
15.25, 20.45 Iсторiя свiту.
16.25, 21.45 Життя пiсля людей.
18.40 Ремесло за призначенням.
19.10 Мiстична Україна.
19.55 Секретнi територiї.
23.30 Загадки Всесвiту.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 12.00 “Моя правда”.
10.10 “Спогади”.
11.10, 02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
12.50 Х/ф “Руда фея”.
14.00 Х/ф “Слiд Сокола”.
15.50 Х/ф “Блакитна стрiла”.
17.30 Х/ф “Де 042?”
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
00.40 Х/ф “Без року тиждень”.
02.55 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф “Небезпечний елемент”.
07.55 Х/ф “Втрачений скарб”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.
12.45, 03.50 “Цiлком таємно-2017”.
13.10 Х/ф “100 градусiв нижче нуля”.
14.55 Х/ф “Мiцний горiшок”.
19.25 Х/ф “Мiцний горiшок 3”.
21.55 Х/ф “Бунт”.
23.40 Х/ф “Бойовi пси”.
01.10 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 11.00, 02.25 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
13.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
14.20 Т/с “Дефективи”.
15.25 Т/с “Швидка”.
17.00 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.10 Т/с “Касл”.
20.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.

23.00 Без краватки.
00.00 Х/ф “Чудова сiмка”.
03.05 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.15, 13.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки. Переслiдування.
23.45, 13.45 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки. Мас-старт.
00.30 Ралi. Азорськi острови. День 1.
00.45, 04.00, 09.30, 16.00 Велоспорт. “Ву-

ельта Каталонiї”. Етап 4.
01.30, 05.00 Плавання. Nordic Swim Tour. 

Гельсiнкi.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

03.15, 14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Кортiна-д`Ампеццо. Чоловiки. 
Слалом-гiгант. Спроба 2.

06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

06.45, 08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Кор т i н а - д `Ампеццо .  Ж iнки . 
Супергiгант.

07.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

10.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 
Спринт.

11.15 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 
Переслiдування.

11.45 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Жiнки. 
Мас-старт.

12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. Чоловiки. 
Спринт.

15.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кортiна-
д`Ампеццо. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 2.

16.45, 18.45, 22.00 Велоспорт. “Вуельта 
Каталонiї”. Етап 5.

18.15 Велоспорт. Бельгiя.
20.05 Керлiнг. ЧC. Канада. Жiнки. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 17.50 Топ-матч.
06.10 Осасуна - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 17.40 Yellow.
08.10 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10, 04.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
12.00 Зальцбург - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.50 Мальме - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
15.50 Реал - МЮ. 1/4 фiналу (2002/2003). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
18.00 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
19.45 “Суперматч” (Фенербахче - Бешик-

таш). Тревел-шоу.
20.45 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.40 Арсенал - Порту (2007/2008). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.
00.30 Реал - Ювентус (2013/2014). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
02.15 Стандард - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.

UA:Перший
06.00 М/с “Попелюшка”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 05.30 

Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 М/с “Книга джунглiв”.
12.10, 00.30 Телепродаж.
12.45, 21.20 Д/с “Дикi тварини”.
13.55, 00.00 Бюджетники.
15.00 UA:Фольк.
16.00 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с “Погляд з середини”.
17.35 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.00, 02.30, 04.00 Х/ф “Вулкан”.
03.00 Перехiд на лiтнiй час.
05.15 Своя земля.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Менi б у небо”.
12.00 Х/ф “1+1”.
14.05 Х/ф “Iгри розуму”.
16.40, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.15, 03.05 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 “Лiга смiху”.

Iíòер
05.30 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 “Слово Предстоятеля”.
07.15 Х/ф “Двоє пiд однiєю пара-

солькою”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня 

кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Дочки-матерi”.
13.00 Х/ф “Стережися автомобiля”.
14.50 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Краще”.
22.25 Т/с “Однолюби”.
02.15 “Подробицi” - “Час”.
02.45 Х/ф “Пропала грамота”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.40 Особливостi нацiональної ро-

боти.
06.35 Т/с “Вiддiл 44”.
08.20 Перше, друге i компот!
09.10 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.40 Т/с “Нюхач 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Година пiк”.

20.55 Х/ф “Година пiк 2”.
22.35 Х/ф “Полiцейська iсторiя”.
00.25 Х/ф “Полiцейська iсторiя 2”.
02.05 Я зняв!

ÑТБ
06.00 Все буде смачно!
06.55 Прокинься з Ектором!
08.45 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
10.35 Т/с “Нiщо не трапляється 

двiчi”.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.25 Хата на тата.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.40 Вар`яти.
09.50 Хто зверху? (12+).
13.50 Х/ф “Бетховен 3”.
15.50 Х/ф “Бетховен 4”.
17.30 Х/ф “Снiжнi пси”.
19.30 М/ф “Альоша Попович i Ту-

гарин Змiй”.
21.00 Х/ф “Месники”.
23.55 Х/ф “Здичавiла”.
01.50 Зона ночi.

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

Машина 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, 05.00 Час новин.

07.20, 08.20 Планета iнновацiй.
07.50, 08.50, 21.25, 00.10 Акту-

ально: 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.
04.00 Час новин - Перехiд на лiтнiй 

час.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.45 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Зречення”, 17-22 с.

15.20 Т/с “Зречення”.
17.00 Т/с “Слiдуючи за серцем”, 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Слiдуючи за серцем”.
23.00 Т/с “Кращий друг сiм`ї”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Кращий друг сiм`ї”.
04.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до 
початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.30 М/ф “Земля до початку часiв”.
10.45 Х/ф “Джунглi: У пошуках 

Марсупiламi”.
12.35 Х/ф “Шаленi викладачi”.
14.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Сексоголiк”.
01.40 “Бiйцiвський клуб”.
02.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Зворотного шляху не-

має”.
10.05 Х/ф “Єдина дорога”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 04.15 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.45 “Свiдок”.
19 .30 Х/ф “Сiм старих i  одна 

дiвчина”.
21.10 Х/ф “Дракони назавжди”.
23.00 Х/ф “Неприборканий”.
01.20 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
13.10 Х/ф “Елвiн та бурундуки 2”.
14.50 Одного разу в Одесi.
16.40 Х/ф “Другий, найкращий ек-

зотичний готель “Мерiголд”.
19.00 Танька и Володька.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 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 “Репор-
тер”. 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 мара-
фон” з П. Рольником, О. Близ-
нюком, О. Курбановою та М. 
Стецюк.

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

мому 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.
07.15, 00.25 Мiстична Україна.
08.05, 18.30 Мiсця сили.
09.40 Речовий доказ.
10.50, 22.35 Гучна справа.
11.45 Iсторiя свiту.
12.45 Загадки Всесвiту.
13.40 Загубленi цивiлiзацiї.
15.30, 23.25 Дикi тварини.
21.00 101 рiч, що змiнила свiт.
01.20 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Вантаж без маркуван-

ня”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 01.50, 02.45 “Зорянi долi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Х/ф “Молодий майстер”.
13.10 Х/ф “Серце дракона”.
14.55 Т/с “Капiтан Немо”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi
 вбивства”.
22.00 Т/с “Банкiри”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.00 “Загублений свiт”.
07.00 “ДжеДАI”.
12.40 Х/ф “Бунт”.
14.15 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
16.30 Х/ф “Мiцний горiшок 3”.
19.00 Х/ф “Мiцний горiшок 4”.
21.35 Х/ф “Розправа”.
23 . 15  Х/ф “Мега - акула  про ти 

гiгантського восьминога”.
01.00 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.00 Мамареготала.
 Найкраще.
07.00, 03.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/с “Сiмпсони”.
11.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.20 Мамареготала.
16.10 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “Касл”.
20.35 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: 
Полювання на вбивць”.
01.50 Чистоплюї.
02.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.00 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки.
00.20, 11.30 Ралi. Азорськi остро-

ви. День 2.
00.50, 04.00, 09.30, 12.30, 16.00 Ве-

лоспорт. “Вуельта Каталонiї”. 
Етап 5.

01.30, 05.00, 10.30, 13.30 Велоспорт. 
Бельгiя.

02.30, 07.30 Керлiнг. ЧC. Канада. 
Жiнки. Фiнал.

06.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
ЧC по польотах. Планiца. HS 
240.

06.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 
ЧC по польотах. Планiца. HS 
240. Команди.

12.00, 14.30 Супербайк. Етап ЧC. Хе-
рес. Суперпоул.

15.00 Супербайк. Етап ЧC. Херес. 
Перегони 1.

16.20, 20.35 Велоспорт. 
“Вуельта Каталонiї”. Етап 6.
18.15 Плавання. Nordic Swim Tour. 

Гельсiнкi.
19.00 Плавання. Nordic Swim Tour. 

Берген.
21.55 Автоперегони. World Endurance. 

“1000 миль Себрiнга”.
 Огляд.
22.55 Ралi. Азорськi острови. 
Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.50, 17.40, 22.20, 

05.05 Топ-матч.
06.10 Вiльярреал - 
Реал. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Лацiо - Рома (2012/2013). 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.10 “Суперматч” 
(Барселона - Реал). 
Тревел-шоу.
11.10, 20.20, 05.35 Yellow.
11.20 Журнал. УЄФА Євро-2020.
12.00 Атлетiко - Лiверпуль. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Динамо (К) - Лугано. 
Лiга Європи УЄФА.
15.50 Боруссiя (Д) - 
Шальке (2012/2013). Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.00 Шахтар - Динамо 
(2011/2012). Чемпiонат України.
19.50 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.30 Португалiя - Україна. 
Вiдбiр до Євро-2020.
22.40 Лiверпуль - 
ПСВ (2008/2009). 
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
00.30 Реал - Сосьєдад 
(2013/2014). Чемпiонат Iспанiї.
02.15 Олiмпiакос - Арсенал. 
1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
03.00 Перехiд на 
лiтнiй час.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

27 березня

28 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Попелюшка”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 05.30 Новини.
09.30, 04.35 Енеїда.
10.35 М/с “Книга джунглiв”.
12.10, 00.30 Телепродаж.
12.45 Д/с “Дикi тварини”.
13.55 Бюджетники.
15.00 UA:Фольк.
16.00 #ВУкраїнi.
17.00 Д/с “Погляд з середини”.
17.35 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00, 02.30 Х/ф “Плем`я”.

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”.
10.40 “Великi випуски з Антоном 

Птушкiним”.
11.45 Т/с “Доктор Вiра”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
22.10 Х/ф “Банди Нью-Йорка”.
01.10 “Лiга смiху”.
02.50 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.

Iíòер
04.55, 03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
06.10 Х/ф “Корсиканець”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
11.00 “Орел i  решка.  Божевiльн i 

вихiднi”.
12.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження”.
13.00 “Орел i решка”.
14.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
14.50 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
16.30 Т/с “Погана кров”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “К-19”.
23.10 Х/ф “Стережися автомобiля”.
01.00 “Речдок”.
04.50 “Телемагазин”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Теорiя змови.
07.00 Антизомбi. Дайджест.
07.55, 09.45 Громадянська оборона.
08.50 Секретний фронт. Дайджест.
10.35, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Бiблiотекар: У пошуках 

Списа Долi”.

15.15 Х/ф “Година пiк”.
17.05 Х/ф “Година пiк 2”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Година пiк 3”.
22.10 Х/ф “Шанхайський перевiзник”.
23.55 Х/ф “Життя гiрше звичайного”.
01.45 Х/ф “Радник”.

ÑТБ
05.55 Прокинься з Ектором!
06.50 Х/ф “Бiлi Роси”.
08.25 Х/ф “Покровськi ворота”.
11.10 МастерШеф. Професiонали.
16.20 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.00 Таємницi ДНК.
22.55 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
06.00 Вар`яти.
07.20 Вiд пацанки до панянки.
09.25, 11.15 Kids` Time.
09.30 М/ф “Прогулянки з динозав-

рами”.
11.20 Х/ф “Бетховен 3”.
13.20 Х/ф “Снiжнi пси”.
15.20 Х/ф “Месники”.
18.20 М/ф “Альоша Попович i Туга-

рин Змiй”.
19.50 М/ф “Добриня Микитович i Змiй 

Горинич”.
21.00 Х/ф “Месники: Ера Альтрона”.
23.50 Х/ф “Угода з дияволом”.
01.50 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.
09.20 Т/с “Слiдуючи за серцем”.
13.10 Т/с “Термiн давнини”.
17.00 Т/с “Любов пiд мiкроскопом”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Любов пiд мiкроскопом”.
23.00 Т/с “Квiти вiд Лiзи”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Квiти вiд Лiзи”.
03.00 Х/ф “Доля Марiї”.
04.35 Х/ф “Нiчна фiалка”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Оллi та скарби пiратiв”.
10.35 М/ф “Земля до початку часiв”.
11.50 М/ф “Земля до початку часiв 2: 

Пригоди у Великiй Долинi”.
13 .10  Х/ф “Джунгл i :  У  пошуках 

Марсупiламi”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.10 Х/ф “Щоденник кар`єристки”.
02.45 “Бiйцiвський клуб”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.35 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
07.00 “Страх у твоєму домi”.
10.40 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
12.15 Х/ф “Стара, стара казка”.
14.00 Х/ф “Ватажок мафiї”.
17.10 Х/ф “Дракони назавжди”.
19.00 Х/ф “Засуджений”.
20.45 Х/ф “Одиночне плавання”.
22.30 Х/ф “Скаженi”.
00.20 Х/ф “Неприборканий”.
02.40 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
12.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки: Бурун-

думандри”.
13.45 Сiмейка У.
17.15 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет 

гробницi”.
19.00 Танька и Володька.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Забути Сару Маршал”.
00.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 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.
07.25, 00.30 Мiстична Україна.
08.15, 18.30 Мiсця сили.
09.55 Речовий доказ.
11.05, 22.40 Секретнi територiї.
11.55 Iсторiя свiту.
13.55 101 рiч, що змiнила свiт.
15.30 Дикi тварини.
16.30 Суперчуття.
20.10 У пошуках iстини.
21.00 Загубленi цивiлiзацiї.
23.30 Сiяя: з нами у дику природу.
01.20 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
09.30 “Моя правда”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Х/ф “Канiкули в Львовi”.
13.00 Х/ф “Канiкули в Львовi 2”.
14.35 Х/ф “Зникла експедицiя”.
17.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Банкiри”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.25 “Загублений свiт”.
07.55 “ДжеДАI”.
11.30 Х/ф “Легенда про перлини Нага”.
13.25 Х/ф “Загадки Сфiнкса”.
15.15 Х/ф “Храм черепiв”.
17.10 Х/ф “Легенди: Гробниця дра-

кона”.
18.55 Х/ф “Чистильник”.
20.50 Х/ф “Три iкса”.
23.00 Т/с “Вiдплата”.
02.30 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.55 М/ф “Качинi iсторiї”.
10.10 Суперматч на НЛО-TV 2020.
12.00 Мамареготала.
15.30 Х/ф “Згадати все”.
17.40 Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.
20.15 Х/ф “Одного разу в Мексицi”.
22.10 Х/ф “Великий куш”.

03.05 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Мехiко.
01.30, 04.00, 09.30, 18.00 Плавання. 

Nordic Swim Tour. Берген.
02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Осло. 

Чоловiки. Мас-старт.
03.05, 08.30, 11.30 Велоспорт. “Вуель-

та Каталонiї”. Етап 6.
05.00 Автоперегони. World Endurance. 

“1000 миль Себрiнга”. Огляд.
06.00 Ралi. Азорськi острови. Огляд.
06.30 Велоспорт. Бельгiя.
07.30 Велоспорт. Брюгге - Де Панне.
10.30 Супербайк. Етап ЧC. Херес. Пе-

регони 1.
11.00 Супербайк. Етап ЧC. Херес. Су-

перпоул.
12.30, 19.35, 22.45 Велоспорт. “Вуель-

та Каталонiї”. Етап 7.
14.30, 20.35 Велоспорт. Гент - Вевель-

гем. Чоловiки.
17.10, 21.50 Велоспорт. Гент - Вевель-

гем. Жiнки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Рома -  Лац iо (2012/2013) . 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 23.00 Футбол News.
10.10, 04.15 Львiв - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.00 Лiверпуль - Атлетiко. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
14.30, 23.10 “Суперматч” (Барселона - 

Реал). Тревел-шоу.
15.25, 22.20, 04.05 Yellow.
15.50 Шальке - Боруссiя (Д) (2012/2013). 

Чемпiонат Нiмеччини.
17.40, 20.05 Топ-матч.
18.00 Шахтар - Динамо (2012/2013). 

Чемпiонат України.
19.50 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
20.30 Люксембург - Україна. Вiдбiр до 

Євро-2020.
22.30 Журнал. УЄФА Євро-2020.
00.10 Ювентус - Реал. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
01.50 Арсенал - Олiмпiакос. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
05.55 Програма передач.
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Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 23 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, 17.00 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 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.35 Shift. Життя в цифрі
17.20 TNEU news
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання 
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Русалки» +16 
01.00 Х.ф.«Маленькі пальчики»

Віâòороê, 24 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте» +16.
06.45, 09.15, 10.15, 11.30 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30  Про-
вінційні вісті.

07.35 Сільський календар
08.00 «На контролі».Пряма лінія з 

міським головою С.Надалом 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ»
11.15 TNEU news
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Право на пам’ять» 
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Останні герої» +16
01.00 Х.ф. «Право на пам’ять»

Ñереда, 25 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

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  Про-
вінційні вісті.

07.35 У фокусі Європа
08.00 Начинка
08.30, 17.00 Машина часу
08.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 

11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Ангел для Мей»      
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Західний форпост
17.55 Добрі традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Селестіна» +16
01.00 Х.ф.«Ангел для Мей»      

Чеòâер, 26 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

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  Про-
вінційні вісті. 

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Дрібна рибка» 
15.45 Добрі традиції      
16.00 Провінційні вісті
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.25 Добрі традиції
21.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дівчата.Кращі дру-

зі діляться всім» +16   
01.00 Х.ф.«Дрібна рибка»

П’яòíиця, 27 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте» +16.
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30  Про-
вінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
10.15 Ранковий фітнес
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.«Остання воля»       
16.10  «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 TNEU news
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна           
22.35, 04.00 Х.ф.«Темна сторона 

життя. Любов вбиває» +16  
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 28 áерезíя
06.00 Українські традиції     
06.15, 10.30 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
11.55, 14.35, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.30 Х.ф.«Вікна навпроти»  
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що ти любиш 
17.15, 03.00 Хіт-парад
17.50 TNEU news
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 Заслужений академічний Бу-

ковинський ансамбль пісні 
і танцю ім. Кушніренка 
22.00, 04.00 Х.ф.«Той, що біжить 

по льоду» 
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Вікна навпроти»
02.30 Сім’я від А до Я 

Íедіëя, 29 áерезíя
06.00, 03.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.35, 11.35, 15.55, 22.05 Терно-

пільська погода
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Shift. Життя в цифрі 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з                                                
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Українські традиції
16.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні ві-

сті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 Музична програма 

«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Болотний дия-

вол» +16  
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Темна сторона життя.

Любов вбиває» +16.

  ТТБ
Поíедіëоê,  23 áерезíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30  Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05 З весною у серці. 
9.55 Енеїда 
10.50 Бюджетники.
11.15, 12.40, 22.45 Загадки чер-

нівецьких атлантів
11.20 М/ф “Сандокан “ 
12.10 Марійчин першосвіт 
12.15  Додолики
12.45 Ранковий гість
13.00 Діалоги
13.40 Т/с “Епоха честі”  
15.10, 21.50 Розсекречена історія 
16.05, 22.50 Українська читанка  
16.15 Сильні 
16.30 Д/с “Боротьба за вижи-

вання” 
17.15  Населена земля 
17.40 Лайфхак українською
17.50 UA: Фольк . 
18.45 ЗміниТи  
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Наші гроші  

Віâòороê , 24 áерезíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30  Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05 Ювілейний  концерт гурту 

“Піккардійська Терція”  
9 .35 Фестивавль”Khortyts ia 

F r e e d o m - 2 0 1 9 ” .
KULSHENKA

10.10 Енеїда 
11.15, 12.40, 22.45 Загадки чер-

нівецьких атлантів
11.20 М/ф “Сандокан “
12.10 Марійчин першосвіт 
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 “Боротьба 
за виживання”
17.15  Сильні 
17.40 Лайфхак українською
17.50 UA: Фольк. 
18.45 ЗміниТи  
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
21.20 #ВУКРАЇНІ
22.50 Українська читанка  

Ñереда,  25 áерезíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30  Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05 “Мій світ”Павло Табаков
10.10 Д/с “Фестивалі планет  
10.35 Енеїда 
11.15, 12.40 Загадки чернівець-

ких атлантів
11.20 М/ф “Сандокан “ 
12.10 Марійчин першосвіт 

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 Д/с “Боротьба за вижи-

вання” 
15.10 Суспільно-політичне 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 ЗміниТи  
21.30 Д/п “Січ”
22.00 Розсекречена історія 

Чеòâер, 26 áерезíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30  Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05 Ювілейний  концерт гурту 

“Піккардійська Терція”  
10.15 Енеїда 
11.15, 12.40, 15.30, 22.45 Загадки 

чернівецьких атлантів
11.20 Українська абетка Всесвіт. 

Першосвіт 
11.25 М/ф “Сандокан “ 
12.10 Марійчин першоствіт 
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 “Боротьба за вижи-

вання” 
15.40 Д/с “Супер-чуття”  
17.15  Пліч-о-пліч 
17.40 Лайфхак українською
17.55 UA: Фольк. Спогади  
18.45 ЗміниТи  
19.45  Наші гроші  
20.15  Пліч-о-пліч 
21.20 Крим .Реалії 
22.50 Українська читанка 

П’яòíиця, 27 áерезíя
7.00, 8.00, 9.00, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30  Новини
7.05, 8.05 “Файний ранок”
9.05 Фестивавль”Khortyts ia 

Freedom-2019 “Хмарно з 
проясненнями”

9.45 Енеїда 
11.15, 22.45 Загадки чернівець-

ких атлантів
11.20 Українська абетка Всесвіт.

Першосвітю 
11.25 М/ф “Сандокан “
12.10 Марійчин першоствіт 
12.15  Додолики
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів
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 Д/с “Боротьба за вижи-

вання” 
17.15  Артефакти 
17.40 Лайфхак українською

17.55 UA: Фольк 
18.45 ЗміниТи  
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
22.50 Українська читанка   

Ñóáоòа,  28 áерезíя
7.00, 8.00, 9.00, 19.00 Новини 
7.05 Українська абетка 
Всесвіт Першосвіт 
7.10 Марійчин першоствіт 
7.15 М/ф “Сандокан “ 
8.05, 9.05 “Файний ранок”
9.30, 20.05 Пліч-о-пліч
10.10 Мандруємо вдома  
10.20 UA: Фольк. Спогади   
11.10 Бюджетники  
11.40 Енеїда 
12.35 Документальний цикл 
“Двоколісні хроніки” 
12.50. 22.50 Загадки чернівець-

ких атлантів
13.00. 18.30 Своя земля
13.25 Тема дня 
13.55. 20.35 Разом 
14.20. 19.35  #ВУКРАЇНІ 
14.45 Д/ф  “Війна 
на нульовому кілометрі” 
15.40 Розсекречена історія 
16.40 Сильні 
16.55 Школа доступності
17.00 Біблійна колекція. 
Х/ф “Йосип Прекрасний. 
Намісник фараона”  
19.10 Діалоги
21.00 Сильна доля. 
21.55 Д/с “Фестивалі планет 
22.20 По Азимуту. 

Íедіëя, 29 áерезíя 
7.00, 8.00 Новини 
7.05 Марійчин першоствіт 
7.10 М/ф “Сандокан “ 
7.30 Відкривай Україну 
з Суспільним 
8.05, 19.25 Своя земля
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти  
9.55 Мандруємо вдома  
10.05 Лайфхак українською
10.20 UA: Фольк. Спогади   
11.10 Бюджетники 
11.40 Енеїда 
12.35 Документальний цикл 
“Двоколісні хроніки”
12.45 Бук:Маршрут 
13.00 Пліч-о-пліч 
13.20, 20.35 Разом 
13.45, 20.05 #ВУКРАЇНІ
14.40 Розсекречена історія 
15.35 Х/ф “Павел із Тарсуса”  
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім  
19.10 ЗміниТи 
21.00 “Мій світ”Павло Табаков
21.55 Букоголіки  
22.20 Українська читанка   
22.30 По Азимуту. 
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Мабуть, у багатьох 
є своя колекція 
рецептів швидкого 

печива. Але щоразу, 
готуючись до чергового 
чаювання в колі родини, 
хочеться чимось 
здивувати. На допомогу 
прийде домашня випічка 
за 15 хвилин, яка 
готується з корисних і 
доступних інгредієнтів.

Кокосове печиво

ПОТРІБНО: 100 г борош-
на, 100 г цукру, 200 г кокосової 
стружки, 2 яйця, 1 ч. л. розпушу-
вача.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з цукром, додати кокосову 
стружку, перемішати. Всипати 
борошно з розпушувачем, зно-
ву перемішати. Помістити тіс-
то в холодильник на півгоди-
ни. Руки змочити водою і сфор-
мувати з тіста печиво. Випіка-
ти при температурі 180 граду-
сів близько 15 хвилин.

Яблучне печиво

ПОТРІБНО: 120 г цукру, 1 
пакетик ваніліну, 4 яйця, 200 г 
маргарину, 500 г борошна, 1 па-
кетик розпушувача, 3 яблука.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця роз-
тираємо з цукром і ваніліном, 
додаємо розтоплений марга-
рин, перемішуємо, потім бо-
рошно, змішане з розпушува-
чем, і вимішуємо ложкою тісто. 
Яблука чистимо і ріжемо дріб-
ними кубиками, додаємо в тіс-
то. Викладаємо столовою лож-
кою невеликі гірки на листи, 
застелені папером для випічки, 
і випікаємо в розігрітій до 200 ° 
С духовці до золотистого кольо-
ру буквально 10-15 хвилин.

Кунжутне печиво
ПОТРІБНО: 70 г борошна, 

60 г вершкового масла, 120 г 
цукру, 1 яйце, 1/2 ч. л. екстра-
кту ванілі або 1 пакетик ваніль-
ного цукру, 1 ч. л. свіжовичавле-
ного лимонного соку, 160 г на-

сіння кунжуту, 1/2 ч. л. розпу-
шувача, 1/2 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти борошно, розпушувач і сіль. 
Збити розм’якшене масло з цу-
кром. Потім додати яйце, ваніль 
і лимонний сік і збивати 20-30 
секунд міксером. На низькій 
швидкості міксера додавати не-
великими порціями борошно. 
Лопаткою вмішати весь кунжут 
(його можна заздалегідь обсма-
жити). Духовку нагріти до 180 
градусів. На аркуш пекарського 
паперу (обов’язково!) виклада-
ти чайною ложкою коржики на 
відстані 3-4 см один від одного, 
бо печеньки можуть розтікати-
ся. Випікати 8-15 хв., залежно 
від розміру.

Шоколадне 
печиво

ПОТРІБНО: 240 г шоколаду, 
4 ст. л. вершкового масла, 2/3 
чашки борошна, 1/2 ч. л. розпу-
шувача, 1/2 ч. л. солі, 2 великих 
яйця, 3/4 чашки цукру, 1 ч. л. ва-
нільного цукру, 150 г шоколаду, 
нарізаного на шматочки.

ПРИГОТУВАННЯ: розігрій-
те духовку до 180 градусів. За-
стеліть лист для випічки перга-
ментним папером. Подрібніть 
шоколад на шматочки. Змішай-
те міксером цукор, яйця і ва-
нільний цукор (близько 4 хви-
лин). Розтопіть 240 г шокола-
ду з маслом на водяній бані або 
в мікрохвильовій печі. Додай-
те розплавлений шоколад в 
цукрово-яєчну суміш і змішайте 
на низькій швидкості. В окремій 
мисці змішайте борошно, розпу-
шувач і сіль. Додайте в шоколад-
ну суміш і перемішайте. Покла-
діть в тісто решту 150 г шокола-
ду (дрібними шматочками) і пе-
ремішайте. Викладіть кругле пе-
чиво за допомогою столової лож-
ки на лист для випічки на відста-
ні 5-7 см один від одного. Випі-
кайте в духовці 12-15 хвилин.

Домашнє 
вівсяне печиво
ПОТРІБНО: 100 г вершко-

вого масла, 1 склянка цукру, 2 
яйця, 1 склянка вівсяних плас-
тівців, 1 склянка борошна, горі-
хи, цукати, сухофрукти. 

ПРИГОТУВАННЯ: для по-
чатку вершкове масло разом 

з цукром викладаємо в зруч-
ний посуд і виминаємо видел-
кою. Потім збиваємо міксером 
до отримання однорідної маси. 
Додаємо яйця і перемішуємо. 
Висипаємо склянку вівсяних 
пластівців. Перемішуємо і до-
даємо начинку за смаком: горі-
хи, курагу, родзинки або цука-
ти, а можна і все разом. Сумарно 
близько 2 склянок начинки. Пе-
ремішуємо і додаємо борошно. 
З отриманої маси робимо куль-
ки, мачаємо в борошно і надає-
мо форму печива. Викладаємо 
на деко, застелене папером для 
випікання і змащене оливко-
вою олією. Випікаємо при 200 
градусах 15 хвилин.

Молочні коржики
ПОТРІБНО: 400 г борошна, 

200 г цукру, 100 г вершкового 
масла, 1 яйце, 80 мл молока,1/2 
ч. л. розпушувача.

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
розм’якшене вершкове масло 
з цукром. Додати яйце, молоко 
і розпушувач, перемішати. До-
дати борошно і замісити елас-
тичне тісто. Розкачати тісто в 
пласт товщиною 7-10 мм. Спе-
ціальною формочкою з хвиляс-
тими краями або звичайною 
металевою формою для тарта-
леток вирізати коржики. Деко 
застелити пергаментним па-
пером. Духовку нагріти до 180 
градусів. Перекласти виріза-
ні коржики на деко. Пекти хви-
лин 15 до злегка зарум’янених 
країв. Головне – не перетрима-
ти коржики в духовці, інакше 
вони перетворяться в звичай-
не печиво.

Бананове печиво

ПОТРІБНО: 2 великих 
м’яких банана, 1 склянка гер-
кулесу, горіхи, родзинки, шоко-
лад, кориця (за бажанням).

ПРИГОТУВАННЯ: розім’яти 
банани з геркулесом, перемі-
шати. Додати горіхи, родзинки, 
шоколад. Готувати при 180 гра-
дусах в духовці на пергамент-
ному папері 15 хвилин.

Печиво «Мадлен»
ПОТРІБНО: 120 г борошна, 

2 яйця, 80 г цукру, 90 г верш-
кового масла, 1 ст. л. лимонно-
го соку.

ПРИГОТУВАННЯ: злег-
ка розтопити вершкове мас-
ло, додати яйця і цукор. Збити 
все міксером або вінчиком. До-
дати борошно і лимонний сік. 
Ретельно перемішати. Виклас-
ти тісто в формочки «Мадлен» 
(або будь-які інші). Випікати 
при температурі 190-200 гра-
дусів 12-15 хвилин.

Печиво
 «Кавові зерна»

ПОТРІБНО: 4 ст. л. моло-
ка, 5 ст. л. розчинної кави, 200 
г вершкового масла, 200 мл 
вершків (30%), 250 г цукру, 3 ст. 
л. какао, 650 г борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: каву роз-
чинити в гарячому молоці, до-
дати масло, цукор, вершки, ка-
као. Все збити. Потім додати бо-
рошно і вимісити тісто. З тіс-
та, відриваючи шматочки, ро-
бити кульки, злегка їх витягу-
ючи і надаючи форму зерен. 
Потім паличкою або зубочист-
кою зробити поздовжній роз-
різ, глибокий, але не до кінця. 
Викласти зерна на лист. Пекти 
в розігрітій до 180 градусів ду-
ховці 12-15 хвилин.

Печиво до чаю 
«Гості на порозі»

ПОТРІБНО: 2 яєчних жовт-
ки, 1 пакетик ванільного цукру, 
230 г борошна, 80 г цукрової пу-
дри, 120 г вершкового масла, 
3/4 ч. л. лимонної цедри.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти 
духовку до 175 градусів. Деко 
застелити пергаментним папе-
ром, змастити маслом і приси-
пати борошном. Просіяти бо-
рошно і цукор в одну миску. До-
дати розм’якшене вершкове 
масло, яєчні жовтки і лимон-
ну цедру. Перемішати інгреді-
єнти до однорідності. Місити 
5-10 хвилин, щоб тісто стало 
еластичним. Сформувати з тіс-
та «ковбаску» і порізати на кру-
жечки. Покласти кружечки на 
деко і випікати 10 хвилин.

Печиво на кефірі 
ПОТРІБНО: кориця – 1 ч. л., 

олія – пів склянки, кефір – 125 
мл, ванільний цукор – за сма-
ком, розпушувач – 1 ч. л., бо-
рошно – 300 г, дрібка солі, цу-
кор – 100 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: засипати 
розпушувач в ємність, потім до-
дати борошно і цукор. Засипа-
ти корицю, підсолити, розміша-
ти. В піалу влити яйце. Всипати 
ванільний цукор. Влити кефір 
з олією. Збити. Змішати суху і 
рідку суміші. Вимісити. Тісто 
розкачати. Формочками для пе-
чива вирізати фігурки. Поміс-
тити їх на деко і випікати в ду-
ховці, розігрітій до 180 градусів 
15 хвилин.

На сметані 

ПОТРІБНО: розпушувач – 
15 г, борошно – 510 г, цукор – 
120 г, яйце – 2 великих, смета-
на – 120 мл, маргарин – 180 г 
розм’якшений. 

ПРИГОТУВАННЯ: перемі-
шати сметану з цукром. Мік-
сер виставити на максималь-
ний режим. Збити. Маса по-
винна вийти пишною. Влити 
яйця. Підсолити. Додати мар-
гарин і розпушувач, засипати 
борошно. Замісити тісто. По-
класти його в пакет і помісти-
ти в холодильник. Через годи-
ну розкачати. Вирізати печиво 
формочками або склянкою. По-
класти на деко і помістити в ду-
ховку, розігріту до 185 градусів 
на 15 хвилин.

Цукрові ласощі
ПОТРІБНО: розпушувач – 2 

ч. л., сметана – 320 г, цукор – 160 
г + 110 г для обмакування, цу-
кор ванільний – 2 ч. л., борош-
но – 620 г, масло – 190 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: перетер-
ти цукор з маслом. Всипати ва-
нільний цукор. Влити сметану, 
додати розпушувач і борошно. 
Вимісити тісто. Помістити його 
в пакет. Прибрати в холодиль-
ник. Через півгодини дістати, 
розкачати, вирізати фігурки. У 
тарілку всипати цукор. Вмочи-
ти кожну фігурку в цукор і ви-
класти на деко. Випікати при 
185 гр. приблизно 20 хвилин.

Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua
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ВІДПОВІДІ

Тернопільський національний економічний університет IV рівня 
акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує 

конкурс на заміщення вакантних посад:
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ 

ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТА СТРАХУВАННЯ;
 ДОЦЕНТА КАФЕДРИ 

ЕКОНОМІКИ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

Вимоги до кандидатур на 
посади: 

науковий ступінь кандидата наук. 
Термін подання документів – один 

місяць з дня опублікування оголошен-
ня. 

Перелік документів, які подають-
ся на ім’я ректора університету: заява 
про участь у конкурсі; особовий лис-
ток з обліку кадрів; автобіографія; за-
свідчені в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, науко-
ві ступені і вчені звання; список науко-
вих та навчально-методичних праць і 
винаходів.

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов'язків, роз-
міру та умов оплати праці надається 

кадровою службою. (Працівники ТНЕУ 
для участі у конкурсі подають заяву на 
ім'я ректора, оновлений список науко-
вих та навчально-методичних праць).

ДОКУМЕНТИ НАДСИЛАТИ 
ЗА АДРЕСОЮ: 

ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тер-
нопіль, 46020. Детальніше з умо-
вами конкурсу можна ознайоми-
тись у вченого секретаря ТНЕУ за  
тел. (0352) 47-50-62.

Тернопільський 
національний 

економічний університет 
IV рівня акредитації 

відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» 

оголошує конкурс на 
заміщення вакантної 

посади доцента кафедри 
комп’ютерної інженерії.

Вимоги до кандидатур на посаду: 
науковий ступінь кандидата наук. 

Термін подання документів – один 
місяць з дня опублікування оголошен-
ня. 

Перелік документів, які подають-
ся на ім’я ректора університету: заява 
про участь у конкурсі; особовий листок 
з обліку кадрів; автобіографія; засвід-
чені в установленому порядку копії до-
кументів про вищу освіту, наукові сту-
пені і вчені звання; список наукових та 
навчально-методичних праць і винахо-
дів.

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов'язків, розмі-
ру та умов оплати праці надається ка-
дровою службою. (Працівники ТНЕУ 
для участі у конкурсі подають заяву на 
ім'я ректора, оновлений список науко-
вих та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 
46020. Детальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитись у вченого секре-
таря ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

Чистимо замулені 
криниці 

механізованим способом! На 
відмінно! 

Тел.: 096-665-99-09, 
066-64-68-680.
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ГОРОСКОП
З 18 по 24  березня

ОВЕН 
Варто змінити мету - і ви 

опинитеся на фінішній прямій. 
Пам’ятайте, що будь-яке подвій-
не життя може призвести до кра-
ху великих перспектив.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам необхідно культивувати 

внутрішню свободу від емоцій. 
У стосунках з оточуючими дове-
деться внести деякi корективи.

БЛИЗНЮКИ 
Важливо служити людям за 

покликом серця. Зараз ви може-
те змінити свою долю i зробити 
вибiр нового шляху.

РАК 
Телефоннi розмови можуть 

призвести до внутрішньої спус-
тошеності. Будьте уважними, 
оскiльки будь-яку iнформацiю 
можуть використати проти вас.

 ЛЕВ 
Зірки попереджають про ве-

лику різноманітність у контак-
тах: багато поїздок, цікавих зу-
стрічей, але в результатi все це 
може виявитися неважливим.

ДІВА 
Бійтеся подвійного життя. Ін-

триги, що плетуть навколо вас, 
можуть затягнути вас у глибокий 
вир, з якого виплутатися буде 
дуже складно.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня сім’я i родичі 

будуть вашим головним захис-
том. Ваш ангел-хранитель буде 
завжди поруч i посилатиме вам 
свою допомогу.

СКОРПІОН 
Прислухайтеся до інтуїції, і 

ваш світ наповниться світлом те-
пла і щастя. Настав період найви-
щого творчого розкриття.

 СТРІЛЕЦЬ 
Доля пропонуватиме можли-

вості кар’єрного зростання. Ба-
гатьом відкриються перспекти-
ви в новій професії. Але родинні 
зобов’язання наваляться ванта-
жем.

 КОЗЕРІГ 
Бажання в просуванні до на-

мічених цілей зробить своє. Цей 
період зажадає від вас уміння 
відрізнити людей, яким по-
справжньому потрібна допомо-
га.

ВОДОЛІЙ 
Дуже важливо самостійно 

приймати рішення і бути відпо-
відальними. Є ризик втратити 
птаха щастя.

РИБИ 
Можна сміливо заявити про 

свої бажання. Головною про-
блемою може бути час - його 
катастрофічно не вистачати-
ме, тому дуже важливо вибрати 
найголовнiше.

Вітаємо!
Дорогу нашу тітку
Марію Карпівну 

Кривогубець
із 80-річчям!

На килимі життя, немов пахуча м’ята
Розквітла Ваша ювілейна дата!
Ми від душі Вас вітаємо,
Щастя, радості і спокою бажаємо! 
Щоб душею молоділи і ніколи

                               не хворіли!
Щоб здоров’я міцне мали
І Вас люди поважали. 
Хай Вам усміхнеться 

цей барвистий світ,
Проживіть на світі сто щасливих літ!
Тож хай поруч з Вами ангел 

Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

З повагою і любов’ю – племінники Марія, Люба, 
Леся, Надя, Таня, Володимир, Ніна, 

Володимир, Анатолій, Оксана із сім’ями.

Вітаємо!
Хорошу і чуйну людину, прекрасного 

фахівця, щирого приятеля 
нашого видання, головного лікаря 

Лановецької КЦРЛ
Омеляна Миколайовича 

Гулька
з Днем народження!

Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє,
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє!
Хай мрії сповняться й думки,

Якими щедрі і багаті.
Бажаєм Вам з роси й води
Любові і достатку в хаті.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба радість посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ!

З повагою – колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Вітаємо!
Мудрого керівника і лікаря-професіонала, 
порядну, надійну, щиру людину, головного 

лікаря Лановецької комунальної 
центральної районної лікарні

Омеляна Миколайовича Гулька
з Днем народження!

Хай квітує добро на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дорогу встеляє весна.
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Хай несуть тільки радість майбутні роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Хай успіх доводить до самих  зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок!
Хай веселих сто років зозуля кує,
А Матінка Божа Вам силу дає!

З повагою – колектив працівників травматологічного 
відділення Лановецької КЦРЛ. 

Вітаємо!
Дорогого брата, кума, дядька, 

хресного тата
Ростислава Павловича 

Савича
з с. Лози Збаразького району

з 70-річним ювілеєм!
У березневу гарну днину
Завітало свято у нашу родину.
Тож з ювілеєм Вас щиро вітаєм,
Усього найкращого від серця бажаєм.
Хай весни летять до Вас журавлями,
Щоб Ви не старіли, 

рідненький, з роками.
Ніколи не знайте ні смутку, ні втоми,
Хай мир і достаток панують у домі.
Хай радують діти щомиті, щоднини,
Хай внуки зростають

 і добрі, й красиві.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди. 
Ще зичим прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі.
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа! 
Хай Матір Божа Вас благословляє,
Усе в житті лиш гарне посилає! 

З повагою – брат Василь,
 братова Марія,

 племінники Олександр 
й Анатолій із сім’ями. 

 Вітаємо!
Добру, щиру, чуйну людину, гарну 

сусідку і приятельку
Марію Карпівну Кривогубець

із с. Вікнини Збаразького району
з ювілеєм!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці невтомнім 

                     та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож вітання від серця даруємо щиро,
Бажаєм, щоб доля ще довго цвіла,
Здоров’я міцного, радості, миру – 
В дарунок несемо суцвіття добра.
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце ще довго сіяло вгорі,
І жилося спокійно й щасливо.

Хай сили небесні завжди бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

З повагою – сусіди, друзі.

З 21 березня до 
1 вересня у 
Тернополі буде 

повністю перекритий 
Гаївський міст. Зі слів 
заступника міського 
голови Владислава 
Стемковського, 
перекриття мосту 
здійснюють з метою 
проведення основних 
ремонтних робіт. На 
цей час для водіїв 
легкового транспорту 
буде доступний 
тимчасовий проїзд – 
від вул. Довженка до 
вул. Гайова.

«Ситуація є складною, 
оскільки під шляхопро-
водом проходить заліз-
нична колія (міжнародно-
транспортний коридор 
сполученням Берлін-Львів-
Київ). Даний шляхопровід 
небезпечний, тому ми не 
можемо допустити виник-
нення техногенних ситуа-

цій. А ризик збільшується з 
кожним днем, - наголошує 
Владислав Стемковський. 
-  Оскільки погодні умо-
ви сприяють проведенню 
основних ремонтних робіт 
на мості, ми зможемо при-
ступити до виконання робіт 
з 21 березня».

Як зазначає директор 
ТОВ «Тернопільмостобуд» 

Юрій Левкович, станом 
на даний момент вже де-
монтовано одну з частин 
шляхопроводу, а також про-
ведено переключення водо-
провідних мереж,  перене-
сено кабельні лінії,  мережі 
водопостачання та газопос-
тачання. Також вже влашто-
вано половину основної бу-
дови шляхопроводу.

У Тернополі перекривають 
ГАЇВСЬКИЙ МІСТ

Вітаємо!
ФГ «Вікторія-92» вітає своїх 

працівників – іменинників березня
Ярослава Ліснянського, 

Івана Полиняка,
 Франика Ясінецького, 

Олександра Пеляка
з Днем народження!

Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру,
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним і дуже яскравим.
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість і злагода будуть у домі.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!


