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4 березня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 6-7, вдень 7-11 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.54, захід - 18.06. 

5 березня - хмар-
но, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 
2-3, вдень 5-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.51, 
захід - 18.07. 

6 березня - хмар-
но, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 

0-2, вдень 7-8 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.49, 
захід - 18.09. 

7 березня - хмар-
но з проясненням, мож-
ливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 4-6, 
вдень 7-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.47, за-
хід - 18.10. 

8 березня - хмар-
но, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 
3-4, вдень 7-8 градусів 

тепла. Схід 
сонця - 6.45, захід - 18.12. 

9 березня - хмарно, 
без опадів, температура 
повітря вночі 1-3, вдень 
5-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.43, захід - 18.13. 
Повний місяць.

10 березня - хмар-
но, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1, 
вдень 6-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.41, за-
хід - 18.15.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

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

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

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

Життя забагато 
не буває… 11 стор.

«Червону руту» заспівали 
614 жителів Чортківщини

На Тернопільщині відзначили рекордом 
50-річчя легендарної пісні Володимира Івасюка

3 
стор.

Коронавірус 
дістався 
України: 

перший випадок 
зареєстрували  

у Чернівцях
Заразився чоловік, який 

повернувся з Італії
В Україні – перший хворий  на корона-

вірус. Про це під час брифінгу розповів за-
ступник міністра охорони здоров'я Віктор 
Ляшко. Виявили недугу в чоловіка з Чер-
нівців, який разом із дружиною повернувся 
додому після подорожі до Італії. На україн-
ському кордоні в них перевірили темпера-
туру, симптомів спочатку не було. Вони пе-
ребували вдома на самоізоляції, а 29 люто-
го у чоловіка виникли додаткові симптоми, 
схожі на коронавірус. За ним виї-
хала спеціальна швидка і достави-
ла до інфекційної лікарні. 4 

стор.

Місячний 
календар 
на березень 13 стор.
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Ольга ЧОРНА.

Депутатів скликають 
з метою виділення 
коштів для 

закупівлі засобів захисту 
та обладнання на 
випадок проникнення 
на територію області 
коронавірусу.

Провести сесію вирішили 
під час розширеного засідання 
президії Тернопільської облас-
ної ради під головуванням Ві-
ктора Овчарука, яке відбулося 
на початку тижня.

Участь в обговоренні питан-
ня можливого поширення ко-
ронавірусної інфекції в Україні 
та на Тернопільщині взяли ке-
рівники депутатських фракцій 
обласної ради, заступники го-
лови облади Василь Деревля-
ний і Любомир Крупа, керівни-
ки профільних підрозділів Тер-

нопільської ОДА, голова постій-
ної комісії обласної ради з пи-
тань охорони здоров'я, сім'ї, 
материнства і дитинства Роман 
Свистун, представники правоо-
хоронних органів краю, заступ-
ник облдержадміністрації Ігор 
Гайдук, голова Всеукраїнської 
асоціації інфекціоністів Михай-
ло Андрейчин і керівник об-
ласного лабораторного центру 
Оксана Чайчук.

Згідно з інформацією, на-
даною начальником управлін-
ня охорони здоров’я Володими-
ром Богайчуком та керівником 
обласного лабораторного цен-
тру Оксаною Чайчук, заклади, 
обрані для розміщення потен-
ційних хворих, забезпечені за-
собами захисту лікарів лише на 
період до десяти діб. Немає і не-
обхідної кількості відповідного 
обладнання.

- Період, який необхідний 
на діагностування коронавіру-
су, сьогодні займає до двох діб. 
На жаль, за цей час інфікувати-
ся може не одна людина в об-
ласті. Однак ще швидше його 
поширення відбуватиметься, 
якщо переносити цю інфекцію 
будуть медики. Ми не можемо 
покладатись на ту кількість за-
хисних медичних костюмів, яка 
вже є в закладах області, адже 
механізм екстреної закупівлі 
засобів захисту відсутній. Цей 
процес відбувається шляхом 
тендерних закупівель, що за-
ймає тижні очікувань, - зазна-
чив голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук.

У результаті дискусій прези-
дія прийняла спільне рішення 
звернутися до Тернопільської 
облдержадміністрації подати 
зміни до обласного бюджету 

для виділення коштів на заку-
півлю засобів захисту та необ-
хідного обладнання.

- Підготувати заклади об-
ласті до можливої епідемії ко-
ронавірусу та створити умови 
максимальної безпеки краян 

– наш невідкладний обов’язок, 
- зазначили депутати.

Відтак наступне пленарне 
засідання сесії Тернопільської 
обласної ради, під час якого 
розглянуть це питання, відбу-
деться у четвер, 5 березня.

Стосовно допомоги 
безробітним. Ті, кому 
виплати призначають 

з урахуванням зарплати 
та страхового стажу, 
отримуватимуть 
щонайменше 1800 
гривень. Якщо ці 
показники не враховують 
- 650 гривень. Торік 
платили 1440 та 544 
гривні, відповідно.

Економіст Олександр Охрі-
менко для 24 каналу, з цього 
приводу зазначив: «Збільшення 
виплат дуже мале. Людина не 
зможе нормально прожити на 
такі гроші. Ідеально підвищити 
до 4 тисяч. Не варто боятися, що 
люди відмовлятимуться працю-
вати. Довго бути безробітним в 
Україні неможливо». 

Щоб людям платити більше, 
повинна працювати економіка. 
На цьому наголошувала кожна 
влада. І це зрозуміло. На жаль, 
у лютому українська економі-
ка восьмий місяць поспіль була 
в «мінусі». Що далі? Поки очі-
кування уряду щодо зростання 
промисловості не вельми втіш-
ні. Прогнозують: падіння трива-
тиме, але меншими темпами. 

І в державній казні утвори-
лася «дірка». Держбюджет за 
січень-лютий цього року отри-
мав 122,633 мільярди гривень 
доходів, що на 17,229 мільярдів, 
або на 12,3 відсотки нижче пла-
нового показника.

Ще один цікавий нюанс, зо-
крема в контексті порівнян-
ня економіки України та Поль-

щі. Експерти часто до цього вда-
ються. Отже, економічні показ-
ники в Україні значно гірші, ніж 
у Польщі, а зарплати наших топ-
чиновників та деяких керівни-
ків державних підприємств на-
багато вищі. Парадокс. 

Про банки. З березня фінус-
танови змушені розкривати по-
вну інформацію про умови на-
дання послуг. Це стосується вар-
тості позик, включаючи комісії 
та платежі за додаткові послуги, 
умови дострокового повернен-
ня кредиту, ймовірні штрафи.

Причиною нових правил 
стали постійні скарги людей, 
оскільки вітчизняні банки при-
ховували інформацію про по-
вну вартість кредиту, самовіль-
но списували кошти із зарпла-
ти, щоб погасити борг, чи збіль-
шували кредитний ліміт із від-
сотками.

Попередньо йшлося про пе-
рерахунок пенсій з 1 берез-
ня. Але стало відомо, що рішен-
ня ще не прийняте і перебуває 
в стадії розробки. Тому черго-
ва індексація виплат відклада-
ється аж до вересня. Про це на-
писала у своєму фейсбуці мініс-
терка соціальної політики Юлія 
Соколовська. Тоді в середньому 
від індексації розмір пенсії зрос-
те на 216 гривень на місяць. 

Цієї весни, за прогнозами 
директора «Агріко Україна» Ми-
коли Гордійчука, може подорож-
чати на 30-40 відсотків насіннє-
ва картопля. Зараз ціна складає 
від 12 до 20 гривень за кілограм. 
Якщо це станеться, то, відповід-
но, споживач також заплатить 

дорожче. 
Українські імпортери та 

представники гуртових компа-
ній учергове підвищили ціни 
на турецькі помідори, пові-
домляють аналітики проекту 
EastFruit. За словами операто-
рів, зростання цін на імпортні 
томати в Україні продовжить-
ся й далі, оскільки українські те-
пличні комбінати з новим обі-
гом продукції вийдуть на ринок 
трохи пізніше.

І на продовження аграрної 
теми. Верховна Рада розглядає 
усі подані 4000 (!) правок до за-
конопроєкту про ринок землі. 
У березні парламент матиме 9 
пленарних днів, за які потенцій-
но може встигнути розглянути 
усі необхідні правки та провес-
ти голосування. Це означати-
ме, що вже цього місяця в Укра-
їні може бути ухвалений закон 
про розблокування ринку землі, 
який запровадять у жовтні цьо-
го року. 

До речі, довіра українців до 
майбутнього ринку землі па-
дає. У листопаді 2019 року ри-
нок землі підтримували 22 від-
сотки українців. У грудні таких 
було 19 відсотків. А в лютому 
2020-го їх кількість зменшилася 
до 15 відсотків. Такі результати 
дослідження, проведеного Київ-
ським міжнародним інститутом 
соціології. 

Хтозна, може 
весняне сонце 
«висушить» ще 
кілька відсотків...

Тернопільські депутати зберуться на сесію: 
шукатимуть кошти для захисту від коронавірусу

Які зміни очікують 
українців навесні

Засідання сесії обласної ради відбудеться у четвер, 5 березня.

У Тернопільській ОДА 
діє «гаряча лінія» 
щодо всіх проблемних 

питань 

Цьогоріч під час проведення 
призову обласною або ж район-
ними призовними комісіями роз-
глядатимуть питання відстроч-
ки на строкову військову службу 
придатним за станом здоров’я 
юнакам віком 18-19 років відпо-
відно до частини п’ятнадцятої 
статті 17 Закону України ,,Про 
військовий обов’язок і військову 
службу”. У випадку бажання цих 
хлопців проходити строкову вій-
ськову службу здійснювати при-

зов у встановленому порядку за 
їх письмовою згодою.

Під час проведення призову 
діятиме телефонна , «гаряча лі-
нія» облдержадміністрації з 8:00. 
до 17:00 за телефоном (0352) 52-
01-81, - повідомляють у Терно-
пільській ОДА. - Забезпечувати-
ме її роботу відділ з питань запо-
бігання та виявлення корупції, 
взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апа-
рату обласної державної адміні-
страції для надання правової до-
помоги громадянам України з 
питань проведення та виконан-
ня заходів призову.

В Росію - тільки по закор-
донних паспортах

З 1 березня поїхати до Росії 
українці зможуть, лише маючи 
закордонний паспорт.

В уряді, який ухвалив від-
повідне рішення, запевняють, 
що це спростить роботу при-
кордонників, адже інформацію 
можна буде зчитувати спеці-
альним пристроєм.

Важливо, що закордонний 
паспорт обов'язковий лише 
для українців, які перетина-
ють кордон у напрямку Росій-
ської Федерації.

Якщо громадянин поверта-
ється в Україну з РФ, його про-
пустять навіть за наявності 
лише внутрішнього паспорта 
або свідоцтва про народження, 
якщо йдеться про дітей.

Ціни на домашні телефо-
ни

"Укртелеком" повідомив, 
що з 1 березня скасовує зниж-

ку на щомісячну абонентську 
плату за послугу фіксовано-
го телефонного зв'язку. Ціни 
за користування домашніми 
телефонами виростуть на 20-
25%.

Залежно від пакета вар-
тість зв'язку зміниться з 67-99 
гривень на місяць до 73-123 
гривень.

Нові банкноти 200 гри-
вень 

В Україні вводять в обіг 
оновлені "двохсотки". На бан-
кноті продумано два захис-
ні елементи: SPARK у вигляді 
стилізованого зображення во-
дяної лілії (він змінюватиме 
колір залежно від кута нахи-
лу банкноти) та захисну стріч-
ку із зображенням номіналу і 
графічного знаку гривні. Пізні-
ше, ближче до середини року, в 
обіг мають увійти монети но-
міналом 10 гривень.

У квітні стартує 
весняний призов

Нові правила виїзду в РФ 
і тарифи на телефон 

Зміни не лише на календарі, а й в соціально-економічному житті країни. 
Вони торкнуться багатьох наших співвітчизників. Зокрема, в цьогорічному 

березні зросте допомога з безробіття, «почеснішають» банки.

Три важливі нововведення
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На одній локації перебувало 
дуже багато людей різного віку 
і різних професій: медики, вчи-
телі, бібліотекарі, працівники 
культури, студенти навчальних 
закладів і  шкіл  району, бага-
то людей, які просто люблять 
Україну і українську пісню. 

Чудові ведучі Галина Чайків-
ська, очільниця відділу культу-
ри, туризму, національностей 
та релігій Чортківської райдер-
жадміністрації та ініціаторка 
встановлення рекорду, і Олек-
сандра Кашуба, солістка район-
ного будинку культури, зроби-
ли екскурс в минуле, 50 років 
тому, коли з’явилася на світ ця 
легендарна пісня. 

Для встановлення рекорду 

присутні поділилися за віком на 
чотири групи. На першій локації 
були ті, кому виповнилось 45+ ро-
ків, на другій - 25-45 років, на тре-
тій – молодь, на четвертій – діти.

І от хвилююча мить, звучать 
перші акорди пісні й кожна ві-
кова категорія виконує свій 
куплет, а приспів -  всі разом! 
Чудове звучання, але коли за-
співали наймолодші учасники 
свята, серце стрепенулося в гру-
дях, а на очах з’явилися сльози 
радості - Україна має майбутнє! 
І згадалися слова голови Народ-
ного руху України В'ячеслава 
Чорновола: "Україна починаєть-
ся з тебе!". Так, Україна почина-
ється з кожного з нас. 

Всього разом заспівали 614 

шанувальників української 
пісні, а також супер-фіналісти 
шоу Х-фактор-4 гурт "Тріода". 
Рекорд зафіксував експерт на-
ціонального реєстру рекордів 
України Павло Горішевський.

У встановленні рекорду взя-
ли участь  заступники голови 
Чортківської райдержадміні-
страції Іван Заболотний та Йо-
сифа Овод та заступник голови 
Чортківської райради Петро 
Пушкар.

- Легендарній «Чарівній 
руті» Володимира Івасюка випо-
внюється 50 років, - відзначив 
під час отримання сертифікату 
Іван Заболотний. - Україна - це 
чарівна пісня, яка передається 
нам з покоління в покоління. 

Співаючи, ми зазираємо у нашу 
історію, у минуле, намагаючись 
обережно побачити картини 
народження української нації. 
Приємно, що ми встановили 
саме такий рекорд.

Керуюча справами вико-
навчого апарату районної ради 
Тетяна Яблонь зачитала учасни-
кам заходу власний вірш, при-
свячений Володимиру Івасюку.

Продовжилось дійство 
гала-концертом відкритого 
фести валю-конкурсу україн-
ської ес тра д ної пісні ім. Наза-
рія Яремчука «Пісня буде поміж 
нас» у глядацькій залі будинку 
культури.

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ. 

«Червону руту» заспівали 
614 жителів Чортківщини

На Тернопільщині відзначили 
рекордом 50-річчя легендарної 

пісні Володимира Івасюка

Саме зі сім'ї, з родини іде у світ дити-
на і несе в нього своє серце, наповнене 
материнською любов'ю. Тому одними із 
перших,  до кого зверталися першоклас-
ники зі словами подяки й побажань, були 
рідненькі матусі. Велику увагу приділили 
діти й голові сім'ї – батькові, роль якого 
також неоціненна. Його любов до дітей 
стримана і врівноважена, але не менш 
важлива. Наступними винуватцями свя-
та були бабусі і дідусі. Саме бабуся є бере-

гинею роду, невгамовною трудівницею, її 
руки не знають спочинку ніколи. Постій-
ним помічником бабусі є дідусь - госпо-
дар родини.

Своїм найдорожчим діти присвятили 
багато гарних побажань, пісень, ігор і пода-
рунків, які виготовили власними руками.

Людмила Володимирівна відзначила, що 
клас особливий. У ньому навчається дві По-
лінки, дві Анастасії та ще й Андріївні. У класі 
найбільше бабусь, які носять ім'я Галина. 

Промінець добра і любові торкнувся 
кожного серця і дорослих, і дітей. Після 
свята діти смакували солодощами. Такі зу-
стрічі об’єднують не лише рідних людей, а 
й класну родину.

Щоб діти росли щасливими, потрібно, 
аби батьки любили не лише їх, а й один 
одного.

Галина ДАНИЛЮК.

Родина – як 
зірка єдина…
В Україні говорять: без сім'ї - немає щастя на землі. Саме в сім'ї дитина 

робить перші кроки, набирається любові і добра, вчиться шанувати 
свій рід. Як велика ріка бере початок і силу з малого джерела, так і 

наша держава починається з родини. Тож було дуже приємно побувати 
на гарному святі "Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, єдиний 
причал". Провела його у першому класі Кривчиківської ЗОШ 1-2 ступенів 
Збаразького району класний керівник Людмила Володимирівна Прощак.

Кілька сотень людей зібралися на майданчику 
перед будівлею Чортківського районного 
будинку культури імені Катерини Рубчакової і 

заспівали знамениту «Червону руту», аби встановити 
національний рекорд України у номінації «Наймасовіша 
пісенна естафета».

Володимиру Івасюку 
(посмертно)

І знов звучить твоя 
"Червона рута",

І з року в рік запалює серця.
Їй - 50. Та пісня не забута,
Летить по світу, 

наче вільний птах.
Під ніжний спів, освідчившись 

в коханні,
Хтось квітку-чар шукає у лісах,
Даруючи любов свою й зізнання,
Цілуючи солодкії вуста.
І скільки не було б нам - 

двадцять, тридцять,
А може сорок, шістдесят, 

вісімдесят,
Кохання додає усім нам крила,
Зникають біль і смуток у очах.
Тож хай цвіте в серцях 

червона рута,
Хай лине пісня ген за небокрай,
І вічний дар кохання 

ніжна квітка
Прикрасить кожен дім 

і рідний край.

Тетяна ЯБЛОНЬ.
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- Ми почали працювати з контак-
тними особами. Їх небагато. Ці люди 
перебувають у режимі самоізоляції, 
- зазначив Віктор Ляшко. - Дружина 
хворого теж залишається вдома, у неї 
жодних симптомів немає. Аналіз на 
коронавірус у неї взяли. Дуже добре, 
що ці люди дотримувалися порад, піс-
ля повернення з Італії перебували на 
самоізоляції і не зустрічалися зі свої-
ми близькими. 

Відомо, що це чоловік середнього 
віку. Де його лікують, у МОЗ не кажуть. 
У хворого - лихоманка і сухий кашель. 

- Стан хворого - стабільний. Його 
можна було і не госпіталізувати, нада-
вати медичну допомогу на дому. Але 
це перший випадок, й наше завдан-
ня - унеможливити передачу вірусу в 
Україні, - повідомив заступник міні-
стра.

- Процес ізоляції та лікування чо-

ловіка, у якого виявили коронавірус у 
Чернівцях, відбувся згідно зі всіма на-
шими затвердженими алгоритмами, - 
написала на своїй сторінці у фейсбуці 
міністр охорони здоров’я Зоряна Ска-
лецька. - Зараз можемо говорити про 
те, що ризик поширення хвороби від 
цієї особи на території України є міні-
мальним. Як ви знаєте, ВООЗ передала 
нам 30 тест-систем, кожна з яких може 
робити 100 досліджень. Маємо домов-
леність: у разі потреби Україна отри-
має ще більше тест-систем.

В Україні на коронавірус перевіря-
ють ще чотирьох людей. Ще четверо 
українців залишаються хворими поза 
межами держави: одна дівчина в Італії 
та троє пасажирів лайнера Diamond 
Princess у Японії. Одна пасажирка лай-
нера вже вилікувалася. 

Вірус 2019-nCoV вперше за-
фіксували в китайському місті 
Ухань у грудні 2019 року. Тоді 
більшість людей, уражених но-
вим вірусом, були пов’язані з 
місцевим ринком. На ньому про-
дають продукти, тварин тощо.  
Проте на сьогодні вірус переда-
ється  повітряно-крапельним 
шляхом від людини до людини.

Новий штам коронавірусу 
може викликати тяжку форму 
пневмонії. Перебіг хвороби за-
лежить від імунітету людини. 
Більшість людей, які померли 
внаслідок зараження вірусом, 
мали проблеми зі здоров’ям. 
Серед померлих багато людей 
літнього віку з хронічними за-
хворюваннями.  

Основне занепокоєння ви-
кликає діапазон вираженості 
симптомів: деякі люди мають 
легкі симптоми, інші - тяжко 

хворіють. Це ускладнює вста-
новлення справжньої кількості 
заражених та швидкості переда-
чі вірусу від людини до людини.

Найпоширенішими симпто-
мами є головний біль, кашель, 
лихоманка та утруднення дихан-
ня, в деяких випадках - діарея 
або кон'юнктивіт. Інкубаційний 
період триває від 2 днів до 2 
тижнів.

Шляхи передачі коронаві-
русу: при контакті з хворим на 
коронавірусну інфекцію – через 
краплі його слини, при безпо-
середньому контакті із зараже-
ними тваринами – через немиті 
руки, при вживанні сирих або не-
достатньо термічно оброблених 
м’ясних і рибних продуктів, яєць 
– якщо ці тварини чи птахи були 
уражені коронавірусом.

Клінічні симптоми корона-
вірусу: грипоподібні прояви, га-

рячка понад 38 °C, біль у м’язах, 
слабкість, сонливість, головний 
біль, біль у горлі, діарея, кашель, 
що важко стримати, вологий 
кашель із виділеннями зелено-
го кольору, можливі прожилки 
крові, проблеми з диханням, роз-
виток дихальної недостатності, 
розвиток вірусної пневмонії, що 
швидко переходить у бактері-
альну. 

Ліки від коронавірусу є симп-
томатичними, тобто вони не 
діють на сам вірус, лише допо-
магають організмові подолати 

прояви хвороби, і в такий спосіб 
організм, його імунна система, 
може виявитися здатною впо-
ратися з хворобою. Лікуючи ко-
ронавірусну інфекцію, як і решта 
гострих респіраторних вірусних 
інфекцій, особливу увагу при-
діляють запобіганню розвитку 
гострої вірусної пневмонії. Ки-
тайські медики заявили, що зна-
йшли новий ефективний спосіб 
лікування коронавірусу. Йдеть-
ся про переливання зараженим 
плазми крові від донорів, які 
йдуть на поправку.

Чоловік повідомив, 
що в кума 

коронавірус,  
бо до нього не 

приїхала «швидка»

У поліцію надійшло повідо-
млення від тернополянина 
про те, що його знайомий 

контактував з громадянами з Ки-
таю і тепер з температурою пере-
буває вдома, наражаючи на небез-
пеку сусідів. Слідчо-оперативна 
група Тернопільського відділу 
поліції виїхала за вказаною 
адресою, проте дверей квартири, 
номер якої назвав додзвонювач, 
ніхто не відчинив. 

 Наступного дня поліцейським вда-
лося розшукати власника квартири. Той 
категорично заперечував, що викликав 
поліцію. Поглянувши на  номер, з якого 
було здійснено виклик, тернополянин 
впізнав контактні дані свого кума, ко-
трий живе з ним в одному будинку, проте 
в іншій квартирі.  41-річний жартівник 
зізнався, що дійсно телефонував на 102 
і повідомляв про начебто хворого сусіда. 
Зважився на це після того, як працівники 
швидкої допомоги відмовилися приїж-
джати на його виклик.

- Мені було погано, піднявся тиск, і я 
зателефонував на 103, - розповів чоловік. 
– Там мені відповіли, що швидка допомо-
га не  приїде, бо з таким діагнозом треба 
звертатися до дільничного лікаря. Роз-
лючений, я набрав поліцію і повідомив 
про начебто хворого знайомого і про те, 
що в нього коронавірус. Через декілька 
хвилин ще раз зателефонував на «швид-
ку» і теж розповів цю історію. Тоді всі од-
разу приїхали.

 За свій вчинок тернополянин понесе 
адміністративну відповідальність. Щодо 
нього складено протокол за статтею 183 
КУАП – завідомо неправдивий виклик 
спеціальних служб. Зловмиснику загро-
жує накладення штрафу від 51 до 119 
гривень. 

Транспорт  
дизінфікують щодня

У Тернополі запроваджено телефон 
цілодобової «гарячої лінії». За 
номером (098) 44-15-981 тернопо-

лянам з можливими проявами коронаві-
русної інфекції нададуть консультацію 
і, при потребі, організують лікувально-
профілактичні заходи.

У неділю, 1 березня, з’явилося повідомлення 
про першу в області підозру захворювання на ко-
ронавірус у дитини, яка нещодавно повернулася з 
Іспанії. Діагноз у неї не підтвердився. За результа-
тами дослідження виявили грип типу «B». Маляті 
надають необхідне лікування.

 - Ситуація в світі та в Україні із захворюван-
ням на COVID-19 непередбачувана, але ми вчасно 
зреагували і в наступних подібних ситуаціях пра-
цюватимемо злагоджено і професійно. Зараз над-
звичайно багато людей повертаються з-за кордо-
ну, - зазначає лікар-епідеміолог Тернопільського 
обласного лабораторного центру Володимир Па-
ничев. - Людина може прибути з-за кордону аб-
солютно здоровою, температурний скринінг на 
місці перетину кордону може не виявити симп-
томів. А проблеми можуть розпочатися, коли лю-
дина перебуватиме вже в Україні. Тож, при вияв-
ленні ознак захворювання, насамперед, потрібно 
обов’язково звернутися за медичною допомогою 
до сімейного лікаря чи педіатра, зателефонувати 
на «гарячу лінію» за консультацією. Це зробити 
потрібно обов’язково, адже чим скоріше ми почне-
мо медичне лікування, тим кращий результат очі-
кується. Навіть якщо це не коронавірусна інфек-
ція, ми оперативними діями убезпечимо людей 
від контакту і від можливого поширення хвороби.

Медики закликають тернополян не сіяти 
паніку та не розповсюджувати недостовірну ін-
формацію щодо інфекційних захворювань на ко-
ронавірус, дотримуватися правил гігієни та, за 
необхідності, звертатися до лікарів.

Хвилюєшся  
за своє здоров’я –  

телефонуй  
на гарячу лінію

Коронавірус дістався України: 
перший випадок зареєстрували у Чернівцях

Заразився чоловік, який повернувся з Італії

В Україні – перший хворий  на коронавірус. Про це під час брифін-
гу розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. 
Виявили недугу в чоловіка з Чернівців, який разом із дружиною 

повернувся додому після подорожі до Італії. На українському кордоні 
в них перевірили температуру, симптомів спочатку не було. Вони 
перебували вдома на самоізоляції, а 29 лютого у чоловіка виникли 
додаткові симптоми, схожі на коронавірус. За ним виїхала спеціальна 
швидка і доставила до інфекційної лікарні.

Аби попередити розповсю-
дження грипу та інших 
інфекційних захворю-

вань, у Тернополі тривають 
профілактичні заходи, до яких 
входить і щоденна дезінфекція 
громадського транспорту. 

Оскільки грип та ГРВІ швидко по-
ширюються у закритому приміщенні 
й складають потенційну загрозу для 
пасажирів громадського транспорту, 
перед виїздом на маршрут та під час 
перерв поручні, підлокітники та інші 
поверхні транспортних засобів обро-

бляють засобом «Неохлор», повідо-
мили у Тернопільській міській раді. 

Варто зазначити, що в період під-
вищення захворюваності на грип та 
ГРВІ дотримання гігієни рук є вкрай 
важливим, тож після відвідин гро-
мадського транспорту слід ретельно 
мити руки з милом. 

2019-nCoV: шляхи, поширення, 
симптоми, як вберегтися

Коронавіруси – це велика родина респіраторних 
вірусів, що можуть спричиняти захворювання: 
від звичайної застуди до тяжкого гострого респі-

раторного синдрому. Новий коронавірус 2019-nCoV - це 
передусім зоонозна інфекція. Тобто вона може переда-
ватися від тварини до людини. Зазвичай, такі віруси не 
несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть 
швидко мутувати та ставати небезпечними. 
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З ласки Божої ми 
вступаємо у святі 
дні Великого посту. 

Свята Церква вживала і 
продовжує вживати в цей 
час заходів для нашого 
спасіння. 

Вдягнувшись в одяг рем-
ствування і жалю, вона підно-
сить голосне волання, плачу-
чи про наші гріхи, наповнює 
наші душі покаянними псалма-
ми і молитвами, що призводить 
до розчулення, сліз і розкаян-
ня, ставить нам у приклад вели-
ких грішників, які навернулися, 
і великих праведників, котрі все 
своє життя перебували в пока-
янні і пості.

Святий піст є найкращим за-
собом ствердження в нас свято-
го християнського життя і не-
вичерпним джерелом духовних 
благ. «Святий піст – як вчить 
Церква – є мати цнотливості, 
життя ангелів і спасіння людей».

Піст – найкращий і дієвий 
засіб для перемоги розтлінної 
хтивості та гріховних звичаїв. 
Він приборкує гріховні почут-
тя і ослаблює їхній влив на дух, 
обмежує вимагання плоті і спо-
нукає її бути слухняною рабою 
свого владики – духу. Під час по-
сту вся наша зовнішня люди-
на більше служить внутрішньо-
му. Очі ясніше бачать красу чес-
ноти, вухо краще чує голос спа-
сіння, язик підносить молитву і 

славослов’я, руки легше здійма-
ються до неба, ноги скоріше по-
спішають у дім Господній, все 
єство наше робиться здібнішим 
до благочестя. Більша частина 
божественних одкровень пода-
на людям під час тривалого по-
сту, це і є доказом, що через піст 
душа підноситься і стає здат-
ною до сприймання вищого бо-
жественного світу.

Піст, який є джерелом благ 
духовних, є благодійником і для 
нашого тіла. Піст – джерело і 
охоронець нашої тлінної приро-
ди. Св. Єфрем Сірін називає піст 
«батьком здоров’я», а св. Іван 
Златоуст – паростком, вважаю-
чи нестриманість коренем хво-
роби. Тому св. Василій Великий 

«закликає до нього хворих, як 
до подавача здоров’я і здорових, 
як до охоронця їхньої міцності».

Працелюбні пустельники, ко-
трі стримувалися від надмірного 
споживання їжі, благочестиві по-
сники, які не знали розкошів, пе-
ребували в доброму здоров’ї, а ті, 
що пестили своє тіло і задоволь-
няли його вимоги, були слабі і 
хворі. Нарешті благодійна сила 
посту виявляється ще вищою 
славою. Багатьох посників бачи-
ли перебуваючими в повітрі під 
час молитви, деякі подвижники 
ходили по воді.

Чи принесе свята Чотири-
десятниця таку або подібну ко-
ристь нашій духовній і тілесній 
природі? Чи відчуємо ми в своїй 

душі добрі плоди посту?
Вирушаймо до милосердно-

го і щедрого Бога, поки обійми 
любові Його відкриті грішни-
кам. Нехай ніщо не втримує нас, 
ні безліч гріхів, ні велич Того, 
Хто приймає. До Нього присту-
пали великі грішники і одержа-
ли зцілення, мир, радість і бла-
годать. Наближаймося до Гос-
пода зі щирим розкаянням і уві-
йдемо в Його радість.

Розпочався 
Великий Піст. 
Що можемо 

зробити ми протягом 
цього періоду, аби 
навчитися допомагати 
ближнім, змінити своє 
бачення та підхід до 
життя. Портал credo.
pro запропонував 10 
оригінальних способів 
пережити Великий 
Піст. 

Відмовтеся від соцме-
реж

Наші смартфони скон-
струйовані так, аби ми не 
могли без них обійтися. Ми 
використовуємо їх, аби зро-
бити нотатки, світлини, від-
найти маршрут, зробити за-
купи. Так! Вони заощаджу-
ють наш час і… розвива-
ють залежність. Великий 
Піст - гарна нагода, аби від-
чути свободу і радість жит-
тя без гаджетів. Відмовте-
ся від ширяння просторами 
інтернету у заторах, не гор-
тайте стрічку фейсбуку про-
сто знічев’я, вийдіть із со-
цмереж на час посту, зробіть 
собі день офлайн.

Шукайте хороше що-
дня і робіть добрі справи

Зауважте, скільки сил і 
часу ми витрачаємо, аби до-
вести собі та іншим, що «все 
не так». Намагайтеся протя-
гом дня шукати відповідь 
на питання: що доброго сьо-
годні сталося? Нічого? Ну 
то є нагода змінити світ на 
краще!

Не повчайте і вмійте 
змовчати! 

Спробуйте під час Вели-
кого Посту не висловлюва-
ти своєї чіткої, зрозумілої, 
експертної позиції стосов-
но усього, що відбувається 
на планеті. Якщо буде геть 
важко, майте відвагу хоча б 
додавати: «на мою думку», 
«мені здається» і т.п. Це ма-
тиме позитивний вплив на 
тон і розвиток дискусій.

8 годин сну
Прописна істина: люди-

ні життєво необхідно 8 го-
дин сну. Таким чином від-
почиває наш мозок і від-

новлюється нервова систе-
ма. Візьміть собі за поста-
нову спати 8 годин на добу 
- таким чином ви піклуєтеся 
про себе. 

Шопінгу – ні
Відмовтеся на час посту 

від купування нових речей. 
Проаналізуйте свідомо, що 
вам потрібно з вашого гар-
деробу, а що ні. Непотріб-
не можна віддати потребу-
ючим. 

Відмовтеся від переку-
су

Не можете постити на 
хлібі й воді? Відмовтеся від 
снеків і тістечок у проміж-
ках між основними при-
йомами їжі. Це може бути 
складніше, ніж вам здаєть-
ся.

Вимкніть музику
Сучасний світ не зно-

сить тиші. Іноді вона може 
бути просто нестерпною, 
оскільки спонукає нас слу-
хати себе й інших. Про-
те саме цей інструмент Бог 
обирає, аби говорити до лю-
дини. Відмовтеся на час по-
сту від радіо у машині, улю-
блених мелодій, викорис-
тайте цей час на молитву. 

Не харчуйтеся поза до-
мом

Не купувати готової їжі, 
готувати вдома, відмовити-
ся від відвідин улюбленою 
піцерії чи «вуличної» їжі 
також може стати гарною 
вправою під час Великого 
Посту, що також допоможе 
дещо заощадити.

Не забувайте про суть 
Великого посту

Вдома облаштуйте ку-
точок духовності, покладіть 
хрест на видне місце, зна-
йдіть відповідну ікону чи 
зображення, що допомага-
тимуть вам впродовж цих 
днів.

Одразу…
…застеліть ліжко; по-

мийте посуд після вечері чи 
кухлик після чаю; не відкла-
дайте на завтра те, що мож-
на зробити сьогодні. Це збе-
реже ваш час і нерви, а та-
кож неабияк допоможе у 
праці над собою.

У селі Мар’янівка 
Тернопільського 
району настоятель 

місцевого храму Різдва 
Пресвятої Богородиці УГКЦ 
отець Іван Зозуля, спільно 
зі старшим братом Петром 
Костиком і майстрами, які 
здійснювали підготовчі 
роботи з перекриття церкви, 
віднайшли старовинні ікони, 
вік яких становить 126 років. 

- Радісна знахідка відкриває нам 
автентичну духовну спадщину на-
шої парафії, - розповідає о. Іван Зо-
зуля, декан Великоберезовицький. – 
Навіть більше: ми отримали підтвер-
дження, що головними фундатора-
ми храму була українська сім'я Рома-
на та Ксенії Малевичів. Це безумов-
но нові цінні знахідки для історії са-
крального мистецтва УГКЦ та пара-
фії у Мар’янівці.

Всього на горищі храму відна-
йшли п’ять старовинних ікон. На 
першій зображений Святий Роман та 
Матір Божа, яка тримає Ісуса на ру-
ках, на другій – Святий Миколай і по-
руч відразу біля нього Свята Ксенія. 
Власне, ці дві ікони якраз присвяче-
ні фундаторам храму Роману і Ксенії 
Малевичам. Третя ікона - Христос на 
Голгофі. Біля розп’ятого Спасителя 
Діва Марія та Іван. На четвертій зо-
бражена Богородиця у славі небес-
ній, яка тримає на руках Христа і по-
дає Святому Домінікові вервицю. 

- Це класичний римо-
католицький образ, - додає отець 

Іван Зозуля. - Нам було відомо, що в 
довоєнному періоді у нашому храмі 
почергово служили римо-католики, 
і сьогодні знайдений образ є тому 
свідченням. П’ята ікона – одна з най-
більших і могла бути запрестольною 
у храмі. На ній зображена Богороди-
ця, яка тримає на руках Христа.

У Мар’янівці радіють такій не-
звичайній знахідці. Ікони планують 
відреставрувати, але скільки це буде 
коштувати, ще не відомо. Отець Іван 
сподівається, що знайдуться мецена-
ти, які допоможуть парафії зробити 
цю велику справу і зберегти святи-
ню для майбутніх поколінь. 

- Ці ікони спонукають мене до ба-
гатьох роздумів, - додає отець Іван. 
– На кожній з них зображено багато 
духовних символів, які говорять нам 
про важливі речі. Час пошкодив ці 
полотна, але зміст, який вони несуть, 

актуальний і сьогодні. Коли я беру в 
руки ікону Святого Миколая та Свя-
тої Ксенії, то мені вона нагадує духо-
вний стан України, наше сьогоден-
ня. Вона дуже крихка. Коли береш її 
в руки, то маленькі часточки можуть 
залишатися на пальцях. Такою є сьо-
годні Україна. Кожен, хто її торкаєть-
ся, частину забирає собі. Але вихід є. 
Ікону можна укріпити, реставрувати, 
і її цілісність буде збережена. А наша 
країна потребує духовного оновлен-
ня. Джерелом відродження україн-
ського народу є Ісус Христос. Якщо 
ми всі визнаємо владу Спасителя у 
нашому житті, адже навіть на кож-
ній Літургії кажемо «Все життя наше 
Христу Богові віддаймо…» . Насправ-
ді потрібно глибоко пережити цю іс-
тину, і тоді Ісус Христос допоможе 
зберегти українську ідентичність і 
єдність нашої держави. 

Юля НАГОРНА. 

Піст – джерело духовних благ

У селі Мар’янівка віднайшли 
старовинні ікони

Святині були заховані серед старих речей на горищі церкви

10 оригінальних ідей 
на Великий Піст

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.
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Користуючись тим, що зараз 
важко знайти роботу, працедавці 
змушують людей, особливо мо-
лодь, працювати за сірими, ви-
гідними лише їм схемами, добре 
розуміючи, що немає іншої аль-
тернативи. А відповідно, такі пра-
цівники не захищені законодавчо. 
Якщо з ними трапиться нещасний 
випадок на виробництві, Фонд со-
ціального страхування України не 
виплатить їм відповідні види до-
помог. А це виплати за листками 
непрацездатності, щоб компенсу-
вати втрачений за період хвороби 
заробіток, допомога у зв'язку з 
вагітністю і пологами та допомога 
на поховання; курс реабілітацій-
ного лікування працюючим після 
перенесених важких захворювань 
і травм; щомісячні страхові випла-
ти й одноразова допомога потер-
пілим на виробництві та членам 
їх сімей; лікування потерпілих 
в закладах охорони здоров’я та 
санаторно-курортне лікування, 
фінансування для них лікарських 
засобів і виробів медичного при-
значення тощо.

 «Сьогодні під нашою опікою 
перебуває 12,5 мільйонів людей 
– це офіційно працевлаштова-
ні, самозайняті, ФОП, особи, які 
працюють на умовах цивільно-
правових договорів. Тобто всі, хто 

сплачує або за кого сплачується 
роботодавцем єдиний внесок. 
Наші застраховані мають широ-
кий перелік гарантій - від грошо-
вих виплат до соціальних послуг. 
Водночас, через нелегальну за-
йнятість тисячі людей залиша-
ються без соціального захисту. 
Погоджуючись на неофіційну 
трудову діяльність, вони ризику-
ють залишитись без допомоги у 
разі втрати працездатності. Я за-
кликаю не позбавляти себе прав 
на соціальний захист, допомоги і 
страхові гарантії та вимагати ле-
гального працевлаштування – це 
запорука, у першу чергу, вашої 
захищеності», – говорить дирек-
тор виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України 
Олена Дума.

Не рідкісні випадки, коли 
працівники взагалі офіційно не 
працевлаштовані. Нещодавній 
трагічний інцидент трапився під 
час копання траншеї для тепло-
вої траси до однієї з новобудов 
Тернополя. Ремонтно-будівельна 
компанія працювала над рекон-
струкцією напірного колектора, 
за допомогою екскаватора копа-
ли траншею глибиною 5 метрів. 
Під час цього обвалився ґрунт та 
засипав двох робітників. Повідо-
млення надійшло майже о другій 

ночі в рятувальну службу, залу-
чили 13 осіб особового складу та 
3 одиниці спеціальної техніки, 
майже дві години розблокову-
вали завал. Врятувати життя чо-
ловікам не вдалося. У результаті 
зсуву двоє будівельників – жителі 
інших областей – загинули під за-
валами землі.

Один із чоловіків, якому не ви-
повнилось і сорока років, взагалі 
працював, як кажуть, з власної 
волі, без належного оформлення 
трудових відносин з роботодав-
цем. Крім того, роботи відбува-
лися в позаробочий нічний час. 
Виходить, прийшов до товариша 
підсобити з копанням траншеї се-
ред ночі та ще й з іншої області? І 
хоч розслідування ще ведеться, за 
попередніми даними під час про-
ведення земляних робіт не були 
дотримані відповідні норми без-
пеки.

Хіба кожен із нас не прагне 
безпеки на робочому місці, гідних 

умов праці і такої ж оплати? То 
чому ж люди беруться до праці, 
взагалі офіційно не оформлені на 
роботі, без належних дозволів? 
Зрозуміло, потрібні гроші. Але не 
ціною власного життя. Коли тра-
пляється подібний нещасний ви-
падок на виробництві, працівник 
(чи його сім’я) полишений сам 
на себе, адже законом він не за-
хищений. Страхові виплати такій 
особі не передбачені, як і послуги 
медико-соціальної реабілітації, бо 
особа вважається застрахованою, 
якщо вона працює на умовах тру-
дового договору (контракту).

Варто ще раз привернути ува-
гу як роботодавців, так і застрахо-
ваних осіб. Сумна статистика не-
щасних випадків на виробництві 
спонукає нас усіх замислитись 
над тим, що стається щодня, що-
години, щохвилини, якою ціною 
платимо інколи за легковажність.

На підприємствах, у колекти-
вах області страхові експерти з 

охорони праці відділень управ-
ління виконавчої дирекції Фонду 
в Тернопільській області не лише 
беруть участь у розслідуванні не-
щасних випадків на виробництві, 
а роз’яснюють та консультують 
з питань, які турбують людей. 
Адже вони допомагають органі-
зувати систему управління охоро-
ною праці на виробництві, офор-
мити документацію, намагаються 
загалом вплинути на створення 
безпечного середовища на кож-
ному робочому місці.

Але коли працівники самі не 
дбають про власну захищеність 
– тут не зарадиш. Тому легаліза-
ція трудових відносин і заробіт-
ної плати, ліквідація прихованої 
зайнятості є одним із головних 
напрямів роботи всіх державних 
органів. І вирішувати цю пробле-
му треба знову ж таки спільними 
зусиллями – як державним уста-
новам, так і самим працівникам.

Тому звертаюся як до робото-
давців, так і до працівників: від 
вашого порозуміння, ставлення 
до праці залежить і процвітання 
вашого підприємства, і розвиток 
держави.

Неформальна зайнятість, при-
ховування фактично відпрацьо-
ваного часу,  зарплата в конвертах 
та підміна трудових договорів ци-
вільними – це лише вершина ай-
сбергу, який руйнує не лише пра-
ва трудової людини, а й міцність 
держави в цілому. 

Федір БОРТНЯК, 
в.о. начальника управління 
виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України 
в Тернопільській області 

Неформальна зайнятість руйнує права 
людини та економічну міцність держави
«Потрібно, щоб умови, а не керівники 

змушували людей працювати», – так вважав 
японський прем’єр-міністр  

Р. Хасімото. Якщо роботодавець хоче, щоб в Україні 
існувала економіка, як у розвинутих державах, він має 
не просто декларувати свою патріотичну позицію, а 
працювати легально, дбаючи про своїх працівників, 
дозволяючи їм бути соціально захищеними.

Супутникові 
телеканали 
розблокують З1 березня в освітніх 

закладах Тернополя 
запровадили 

обов’язкову електронну 
реєстрацію дітей для 
зарахування до першого 
класу через систему, яка 
працює на основі технології 
Blockchain.  Новий сервіс дасть 
можливість тернополянам 
прозоро користуватися правом 
черги на зарахування у школу, 
унеможливлює зміни у системі.

Електронна реєстрація у перші кла-
си відбувається з 1 березня до 29 трав-
ня 2020 року. Право на першочергове 
зарахування мають: діти, місце прожи-
вання яких закріплене за територією 
обслуговування, діти, які є випускни-
ками дошкільного підрозділу цього 
закладу освіти (за наявності), діти пра-
цівників цього закладу освіти, діти, які 
є братами та/або сестрами учнів цього 
закладу.

За наявності вільних місць до 15 
червня зараховуються інші діти, які за-
реєстровані на території громади, від-
повідно до черги. Уже після 15 червня 
на вільні місця відбувається зараху-
вання дітей з інших населених пунктів.

Як буде працювати система для 
зарахування у 1-ий клас шкіл?

1. Один із батьків реєструється на 
порталі https://school.bloqly.com/#;

2. Вносить дані дитини, обирає 
школу за місцем проживання;

3. Впродовж 10-ти робочих днів один 
з батьків приносить заяву на зарахуван-
ня у вибраний заклад та перелік доку-
ментів, необхідний для зарахування;

4. Отримує сповіщення на електро-
нну пошту щодо підтвердження зара-
хування.

Аналогічно система працює для 
зарахування дітей у позашкільні за-
клади:

1. Один із батьків реєструється на 
порталі  https://gurtok.bloqly.com/#/;

2. Вносить дані дитини, обирає ба-
жані установи та напрямки;

3. Впродовж 15-ти днів один з бать-
ків приносить заяву на зарахування у 
вибраний заклад та перелік докумен-
тів, необхідний для зарахування (у 
окремих випадках – 5 робочих днів);

4. Отримує сповіщення на електро-
нну пошту щодо підтвердження за-
рахування. У ті установи, де потрібно 
здавати вступний іспит, рішення про 
зарахування/незарахування надхо-
дить після проходження іспиту.

Президент України та меді-
агрупи дійшли згоди до 16 
березня забезпечити за-

пуск незакодованих супутнико-
вих версій головних українських 
телеканалів. Про це повідомили 
у пресслужбі глави держави.

«Ми маємо безліч листів і тисячі 
дзвінків у Офіс Президента, що україн-
ці не можуть отримати цей сигнал че-
рез кодування і не мають можливості 
дивитися українські телеканали. Осо-
бливо це стосується регіону вздовж 
контактної лінії та тимчасово окупо-
ваних територій», - сказав Володимир 
Зеленський. І наголосив, що це питання 
стосується не лише бізнесу медіагруп, а 
й стратегічного захисту інформаційної 
безпеки України, оскільки внаслідок ко-
дування сигналу не всі українці можуть 
вільно переглядати понад 20 головних 
телеканалів.

Зеленський запропонував провай-
деру ефірного цифрового телебачення 
«ЗЕОНБУД» вжити заходів для зміни 
модуляції сигналу, щоб розширити по-
криття цифровим телебаченням на те-
риторії країни та полегшити доступ на-

селення до телемовлення. 
Президент і представники медіагруп 

дійшли згоди до 16 березня забезпечи-
ти запуск незакодованих супутникових 
міжнародних версій своїх загальнонаці-
ональних телеканалів.

Крім того, оператори супутникового 
мовлення Xtra TV та Viasat мають роз-
робити соціальні пакети супутникового 
телебачення з мінімальною абонпла-
тою для соціально незахищених верств 
населення. Таким чином ці громадяни 
отримають можливість переглядати за-
кодовані телеканали.

«Українська правда» нагадує: чотири 
медіагрупи - StarLightMedia, «1+1 медіа», 
«Медіа Група Україна» та «Інтер медіа 
групп» - у ніч на 29 січня закодували 
сигнал своїх 22 телеканалів на супутни-
ку.

В Україні працюють два великих су-
путникових оператори - Viasat і Xtra TV. 

У відкритому доступі залишаються 
регіональні, нішеві та ще ряд телекана-
лів. Їх близько 40.

Записатися у школу 
можна онлайн
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Вивчаємо 
симптоми 

Основні симптоми закре-
пу в дітей - менше трьох випо-
рожнень на тиждень і твердий, 
ущільнений кал, який виходить 
важко або в невеликій кількос-
ті.

Часто бувають й інші симп-
томи: біль у животі, відсутність 
апетиту, відмова від їжі. 

У дітей старше трьох років 
про закреп говорять і тоді, коли 
частота дефекації нормальна, 
але процес болючий, а кал - змі-
неної консистенції. 

У разі хронічних закрепів 
таке триває принаймні три мі-
сяці.

І навіть якщо в дитини випо-
рожнення є щодня, то натужу-
вання, відчуття неповного ви-
порожнення, зміна калу також 
свідчать про хронічний закреп.

Отож, закрепи - це або недо-
статня частота випорожнень, 
або/і їх тверда консистенція. 

Коли необхідно 
звернутися 
 до лікаря?

Закрепи у дітей в більшості 
випадків є функціональними 
(тимчасовими). Це коли немає 
органічного ураження кишки 
чи  аноректальної зони, але є 
порушення регуляції кишково-
го транзиту, процесу  випорож-
нення. Функціональні закрепи 
тривають недовго і зазвичай не 
є приводом для серйозного за-
непокоєння. 

Однак, хронічний закреп 
може призвести до ускладнень. 
Виникають хворобливі тріщи-
ни навколо заднього проходу. 
Утримання калу призводить 

до його накопичення і, як на-
слідок, травмується слизова чи 
стінки кишки. Інші ускладнен-
ня - випадання прямої кишки, 
енкопрез і нетримання калу.

Крім того, тривалі закрепи 
є приводом задуматися: а може, 
за цими симптомами криється 
інше, серйозне захворювання? 

У медичному закладі кишеч-
ник обстежать одним або де-
кількома методами і визначать 
причину. 

Дитину необхідно показа-
ти лікарю, якщо закреп триває 
більше двох тижнів та/або су-
проводжується певними озна-
ками. 

Такі тривожні симптоми - це 
підвищення  температури тіла, 
блювота, кров у калі, біль (осо-
бливо вночі) і здуття живота, 
втрата маси тіла, випинання 
частини кишки із заднього про-
ходу.

Чому він взагалі 
виникає?

Закреп розвивається тоді, 
коли випорожнення рухають-
ся по травному тракту занадто 
повільно або з перешкодами, 
в результаті чого стілець стає 
твердим і сухим.

Факторами ризику у дітей 
одного року життя є: спадко-
вість, нераціональне харчуван-
ня матері-годувальниці, пери-
натальні гіпоксично-ішемічні 
ураження центральної нервової 
системи, м’язова гіпотонія (ра-
хіт, дефіцит заліза, гіпотиреоз), 
алергія на білки коров’ячого 
молока та інші, недостатній 
питний режим, ранній (до трьох 
місяців) перехід на штучне ви-
годовування, використання 
молочних сумішей із високим 
вмістом заліза, часта зміна сумі-

шей для вигодовування, пору-
шення мікрофлори кишечника.

У дітей після одного року 
життя причинами може бути 
також низка різних факторів. 
Серед них - порушення акту де-
фекації внаслідок відсутності 
своєчасного формування реф-
лексу при тривалому (до трьох-
чотирьох років) використанні 
одноразових підгузків. Буває 
і навпаки: занадто раннє при-
вчання до туалету може не спо-
добатися дитині й вона утри-
муватиме стілець. Така дитяча 
реакція може перерости у ми-
мовільну звичку. 

Утримування буває й тоді, 
коли дитина не хоче перерива-
ти гру або відмовляється ходи-
ти в туалет, якщо вона не вдома. 
Це призводить до ущільнен-
ня калових мас, випорожнен-
ня стають болісними. Дитина 
прагне уникнути повторення 
неприємних відчуттів, як ре-
зультат - виникає «страх перед 
горщиком».

Закреп можуть спричинити і 
зміни харчового раціону. Зокре-
ма, перехід із рідкого харчуван-
ня на більш щільне, твердіше; 
недостатня кількість багатих 
на клітковину фруктів і овочів 
або рідини, проте значна кіль-
кість солодощів; відсутність 
кисломолочних продуктів; три-
вале дотримання механічно і 
термічно щадних дієт.

Ще одна причина - малорух-
ливий спосіб життя, коли дити-
на дуже багато часу проводить 
без руху з гаджетом.

Зміни у режимі дня: початок 
відвідування садочка, школи 
(особливо у сором’язливих ді-
тей), подорожі, спека, стресові 
ситуації впливають на функці-
онування кишечника і теж мо-
жуть викликати порушення.

Іноді до закрепу призво-
дить вживання деяких медич-
них препаратів, особливо без 
контролю лікаря. Це можуть 
бути антидепресанти, анесте-
тики, нейролептики, препарати 
кальцію, психотропні, седатив-
ні, протиепілептичні, сечогінні 
засоби, сорбенти, солі заліза… 
Навіть проносні, якщо вживати 
безконтрольно, можуть спри-
чиняти закрепи. 

Існує і генетична схильність. 
А в деяких випадках закреп у ді-
тей має органічне походження 
та вказує на анатомічну анома-
лію чи ваду розвитку товстої 
кишки, проблеми з обміном 
речовин, травною системою, 
вроджені чи набуті ураження 
нервової системи, вроджену 
патологію сполучної тканини 
тощо.

Профілактика  
та лікування  
для найменших 

Якщо дитина на грудному 
вигодовуванні, насамперед не-
обхідно проаналізувати, що їсть 
мама. 

Слід обмежити вживання 
продуктів, що підвищують газо-
утворення (капуста, цибуля, по-
мідори, груші, виноград, бобові, 
гриби, чорний хліб, а також го-
стрі, копчені, пряні продукти, 
соління, рис).

Для дітей одного року жит-
тя на штучному вигодовуван-
ні доцільно використовувати 
спеціальні лікувальні суміші, 
що містять харчові волокна чи 
лактулозу, про- та пребіотики. 
А саме: 

- суміші з клейковиною бо-
бів рожкового дерева, яка не 
розщеплюється травними фер-
ментами та діє уздовж усього 
кишечника, механічно стиму-
люючи перистальтику;

- суміші, що містять лактуло-
зу й стимулюють м’який посла-
блювальний ефект; 

- суміші, збагачені олігосаха-
ридами - забезпечують усунен-
ня кольок і закрепу; 

- суміші, що містять пробіо-
тики - сприяють нормалізації 
рН калу, регулярності та нор-

мальній консистенції випорож-
нень. 

Дітям раннього віку в раціон 
варто включити харчові волок-
на у вигляді висівок, фруктів 
(яблучне, абрикосове, персико-
ве пюре або пюре з чорносливу) 
та овочів, кисломолочних про-
дуктів.

 
А як з раціоном  
у старших дітей? 

Необхідно додавати про-
дукти з високим вмістом кліт-
ковини (фрукти, овочі, бобові, 
цільнозернові крупи), поступо-
во збільшуючи їх кількість (із 
врахуванням піраміди харчу-
вання).

До продуктів, що підсилю-
ють моторну функцію товстої 
кишки та сприяють її випорож-
ненню, належать: чорний хліб, 
сирі овочі та фрукти, особливо 
зрілі банани, дині, морква, ово-
чі в кулінарній обробці (гарбуз, 
кабачки, буряк, морква), сухоф-
рукти, особливо чорнослив, 
курага, інжир, вівсяна крупа, 
м’ясо, соління, маринади, соки, 
мінеральні води, квас, компоти, 
кисломолочні продукти, варен-
ня, мед, рослинні олії.

Не рекомендується на три-
валий час включати в харчу-
вання продукти, що затриму-
ють випорожнення кишечника: 
наваристі бульйони, протерті 
супи, каші (рисова, манна), ки-
селі, компоти з груш, айви, чор-
ниці, міцний чай, каву, фрукти, 
що в’яжуть (груша, айва, гранат, 
хурма).

Дитина повинна пити бага-
то рідини (із врахуванням фізі-
ологічних потреб), вода без газу 
- найкращий напій у разі закре-
пів. Також необхідно заохочува-
ти до фізичної активності.

І, насамкінець, 
говоріть з маленькою 
дитиною, пояснюйте 
необхідність регулярного 
випорожнення кишечника 
щоденно в один і той же 
час, мотивуйте її до цього. 
За відсутності ефекту – 
звертайтеся до лікаря.

ЗАКРЕПИ у дітей і що з ними робити: 
пояснюють лікарі 
Про це не дуже зручно говорити, 

але з цією проблемою зустрічались 
всі. Ця проблема – закрепи. 

Як же зрозуміти, що у дитини закреп? 
Що є причиною і як допомогти? Про 

делікатну проблему розповіли доцент 
кафедри дитячих хвороб з дитячою 

хірургією Тернопільського національного 
медичного університету Олександра 

Шульгай і головний експерт з дитячої 
гастроентерології УОЗ Тернопільської 

області Анна Кабакова.

Якщо дорослі свої дії контролюють, то до дітей, 
незалежно від їхнього віку, треба бути особливо 
уважними. Вони не завжди діляться своїми відчуттями, 
але при цьому страждають не менше дорослих.
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Яблунівська середня 
школа через 
карантин не змогла 

відзначити вчасно день 
Пам'яті героїв "Небесної 
Сотні". У понеділок на село 
налетів шквальний вітер, 
школа була знеструмлена 
та залишилась без 
опалення.

Але, не дивлячись на пере-
шкоди, керівництво закладу 
змогло залагодити ситуацію. У 
вівторок в актовій залі школи зі-
брався повний зал односельців і 
серед них ті, хто був на Майдані, 
АТО та ООС.

Разом з учасниками патрі-
отичного гуртка "Соколи" при-
сутні вшанувати пам'ять героїв. 
Серед них і загиблих героїв з 
Тернопільщини - їх портрети 
гуртківці винесли на руках.

- Ці трагічні дні боротьби 
були переломними і, на жаль, не 
останніми трагічними у новітній 
історії України, - зазначила ке-
рівниця гуртка "Соколи" Наталія 
Сингіль. - А винні у розстрілах 
"Небесної Сотні" не знайдені та 
не покарані. Війна, яка розпо-
чалась тоді, триває і досі. Багато 
героїв стало до лав небесного 
воїнства, захищаючи волю, не-
залежність, суверенітет нашої 
держави. Ми маємо зробити все, 
щоб їхні життя не були віддані 
дарма. Ми всі залишилися жити 

тут, на цій землі, і мусимо зміни-
ти цю країну. Не забуваймо.

Учні 9, 10, 11 класів свій 
проникливий виступ готували 
протягом двох тижнів. Разом на-
писали сценарій, вчили пісні. На-
таля Сигіль впевнена, що разом 
з піснею формується саме той 
українець, який будує успішну 
країну. 

Музичним супроводом 
традиційно займається Роман 
Сигіль. "Соколам" вдалось пе-
редати атмосферу Майдану, що 
панувала у Києві у 2013-2014 
роках. Каміння, шини, бутиль з 

ганчіркою. Враження доповни-
ли картини художника, учасника 
Майдану та АТО Степана  Ядлов-
ського.

- Я малюю те, що пам'ятаю, 
- поділився він. - Полотно має 
силу - передає емоції, цей дух не-
зламності людей. Ось - моя кім-
ната, де я жив на Майдані. 

На картині наплічник, захис-
ні окуляри, багато жовто-синіх, 
чорно-червоних стрічок, прапор 
України, листки календаря та 
оберіг - лялька-мотанка. 

Героїв вшанували хвилиною 
мовчання. Під час події рідній 

школі подарувала вишиту бісе-
ром Україну учениця 11 класу 
Ліля Бойко.  Гостями заходу були 
військові капелани В'ячеслав Кі-
зілов, Володимир Андрухів, а та-
кож учасник революції Гідності 
та АТО Дмитро Гайдуцький. 

Яблунівчани і сьогодні до-
помагають тим, хто в окопах на 
Сході України захищає наші кор-
дони. Уся школа долучилася до 
збору продуктів для військових. З 
гордістю демонструють і прапор, 
який повернули з АТО додому.

Олена МУДРА.

Авторами книги є заслужений 
діяч мистецтв України Ми-
хайло Франків та кандидат 

історичних наук, відмінник освіти 
України, викладач-методист вищої 
категорії Теребовлянського коле-
джу культури і мистецтв Василь 
Губ’як. Режисером-постановником 
презентації стала викладач-
методист Наталія Заєць.

Тернопільщина – своєрідний край на-
родного мистецтва. Славна колиска лицаря 
Северина Наливайка, джерело невмирущої 
пісні соловейка України Соломії Крушель-
ницької, полум’яного слова  Маркіяна Шаш-
кевича, голосної кобзи Дениса Січинського, 
Михайла  Вериківського. 

У нашому краї народилися конкурси 
імені Соломії  Крушельницької, Леся Курба-
са, Володимира Гнатюка, Олени Кульчиць-
кої, братів Бойчуків, відомі «Тернопільські 
театральні вечори». Визначною подією ста-
ли побудова та відкриття першого Співочо-
го поля України. 

Творчі звіти майстрів мистецтв про-

фесійних, аматорських художніх колек-
тивів, різних жанрів мистецьких установ, 
навчальних і культурно-освітніх закладів 
області у столиці України та широкомасш-
табні культурно-мистецькі заходи у Над-
збруччі вражають розмаїттям. 

Завдяки книзі культурна мозаїка Терно-
пілля залишиться на довгу пам'ять майбут-

нім поколінням - любителям і шанувальни-
кам мистецтв України

Видання складається з 2-х розділів. Пер-
ший називається «Найбагатший той народ, 
в кого є душа співуча». У другому розділі - 
«Веселка Надзбруччя» -   зібрані розповіді 
про культурно-мистецькі звіти районів, об-
ластей.

До слова були запрошені автори видан-
ня. З великим задоволенням слухали при-
сутні розповідь про книгу. Завершальним 
акордом презентації, своїм виступом поті-
шив нас соловейко України – Іван Громик.

Галина ДОБРОВОЛЬСЬКА,  
бібліотекарка.

Мистецькі події Тернопілля - 
в одній книжці

У Теребовлянському коледжі культури і мистецтв презентували 
книгу «Мистецький олімп  Надзбруччя». Вона присвячена митцям 

нашого краю, творчим колективам, усім людям, які творять  
аматорське і професійне мистецтво, а це і художнім керівникам, 

режисерам та організаторам велелюдних дійств.

Буревій, шини і мальований Майдан: 
як на Гусятинщині вшанували "Небесну Сотню"
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Ольга
ЧОРНА.

Туреччина готова оголосити 
війну Росії 

Туреччина погрожує війною Росії. 
Президент Ердоган порадив Путіну не 
стояти на шляху в його країни. І така ре-
акція на загибель трьох десятків турець-
ких військових у Сирії налякала не лише 
Москву, а й союзників Анкари у НАТО. 
Оскільки Туреччина член Альянсу, це 
означає, що і Європа, і США можуть бути 
втягнуті у нове військове протистояння. 
Крім того, Туреччина відкрила свої кор-
дони з ЄС для мігрантів, які хочуть по-
трапити до Європи. Серед них багато си-
рійських біженців. 

Естонія висунула 
територіальні претензії 

Росії 
Естонія хоче повернути територію, 

яка зараз у складі Росії. Претензії до РФ 
висунув спікер парламенту Естонії Хенн 
Пиллуаас. Він заявив, що Москва в 1944 
році анексувала східні естонські зем-
лі так само, як нещодавно окупувала 
Крим. Ці слова неабияк обурили Кремль. 
Але політики у Таллінні наполягають: 
рано чи пізно їм таки вдасться поверну-
ти Івангород і Печори, повідомляє Радіо 
Свобода.

Мандрівники скасовують 
бронювання у Римі через 

коронавірус
В італійському Римі спостерігається 

масове скасування бронювань у готелях 
через спалах нового типу коронавіру-
су Covid-19 в країні. За інформацією ви-
дання Il Messaggero, туристи скасували 
близько 90 відсотків бронювань у берез-
ні. Крім того, спад кількості бронювань 
спостерігається на всі місяці до червня. 
Прогнози експертів для туристичної га-
лузі Італії також невтішні. Вони вважа-
ють, що її збитки складуть приблизно 
50 мільйонів євро за період семи-восьми 
місяців. До слова, у Франції через коро-
навірус закрили Лувр. 

Скільки заробляють 
далекобійники в ЄС

За даними німецької платформи по-
шуку вакансій Birdiematch, середній 
тамтешній водій вантажівки заробляє 
близько 2614 євро на місяць. Про це по-
відомляє «Економічна правда». В Поль-
щі середня зарплата водія в кінці 2019 
року склала 6300 злотих брутто в місяць 
(менше 1500 євро). Платня водіїв у Поль-
щі, порівняно з попереднім роком, збіль-
шилася в середньому на 17%. Різниця 
між зарплатами водіїв на Сході та Заході 
Європи все ще помітна. За підрахунками 
Французького дорожнього управління, 
водії з Люксембургу заробляють майже 
44 тисячі євро в рік, тоді як болгарські 
далекобійники - трохи більше 15 тисяч.

Збиток світовому туризму 
від COVID-19 оцінили 

в $22 млрд.
Світовий туризм може втратити $22 

млрд. у результаті кризи через поширен-
ня коронавірусу COVID-19. Про це заяви-
ла глава Всесвітньої ради з туризму і по-
дорожей Глорія Гевара в інтерв’ю газеті 
El Mundo. «У Всесвітній туристичній ор-
ганізації при співробітництві з фахівця-
ми з Oxford Economics ми провели попе-
редні розрахунки, згідно з якими ця кри-
за обійдеться сектору, як мінімум, у $22 
млрд. Громадяни Китаю - це мандрівни-
ки, які витрачають найбільше, коли ку-
дись вирушають», - сказала Гевара.

Британка навчила папугу 
співати оперні арії на зло 

сусідам 

Жителька британського села в граф-
стві Кент - Кетрін Сірл 16 років знущала-
ся над своїми сусідами. Вмикала телеві-
зор на повну гучність, псувала автомобі-
лі й навчила свого папугу співати оперні 
арії, повідомляє Daily Mail. 81-річна жін-
ка вела війну з сусідами Полом і Лідією 
Епплтонами. Її «подвиги» майже 40 ра-
зів фіксували камери відеоспостережен-
ня. Крім того, вона навмисно навчила 
свого папугу співати оперні арії. І коли 
Епплтони відпочивали у своєму дворі, 
відчиняла двері й вікна, щоб їм було кра-
ще чути «виступ співака». Ніхто не вірив, 
що 81-річна жінка здатна на подібне. 
Згодом Епплтони подали проти Кетрін 
Сірл судовий позов про переслідування. 
Суддя призначив пенсіонерці 70 днів тю-
ремного ув’язнення умовно, заборонив 
ображати сусідів, і штраф у сумі 779 фун-
тів стерлінгів (24,6 тисячі гривень).

Що може занапастити 
економіку США

Вірус не потопить американську еко-
номіку. Соціалізм є більшою загрозою, 
ніж коронавірус, заявив глава Націо-
нальної економічної ради Білого дому 
Лоуренс Кадлоу. Про це пише «Сьогод-
ні». «За соціалістичної економіки не-
має приватного сектора, вільного під-
приємництва, технологічних інновацій. 
Є - втрата свободи, диктаторська цен-
тралізована держава і врешті-решт нічо-
го, крім бідності та поганих економічних 
показників», - сказав Кадлоу. Його заява 
прозвучала після того, як у передвибор-
ній гонитві серед демократів на пози-
ції лідера починає виходити сенатор від 
штату Вермонт Берні Сандерс, який іме-
нує себе «демократичним соціалістом». 
Сандерс - один із найбільш лівих пред-
ставників політичної еліти Штатів. Він 
називає себе соціалістом, але в його по-
літичній історії були й комуністичні сто-
рінки. А в 1988 році Сандерс з дружиною 
провели медовий місяць… у СРСР. Він не 
приховував захоплення Радянським со-
юзом. І тепер модель радянського соці-
алізму не проти втілити в США.

У Берліні «розумними» 
стали вже сміттєві баки
Влада столиці Німеччини експери-

ментує зі сміттєвими баками нового по-
коління. Вони вміщають втричі більше 
відходів, передають дані про свою за-
вантаженість і кажуть перехожим «дя-
кую». Працює бак від сонячних батарей, 
а сміття в нього вміщається значно біль-
ше, ніж у стандартну урну завдяки вста-
новленому усередині пресу, що стискає 
побутові відходи, пише DW. Контейнери 
можна розвантажувати раз на день, а то 
й на два. Датчики усередині контейне-
ра стежать за його завантаженням. Що-
йно контейнер заповнюється на 2/3, на 
панелі спалахує жовте світло, а коли на 
90%, спалахує червоне, і контейнер по-
дає сигнал у диспетчерську. Експери-
мент триватиме рік. За цей час протес-
тують контейнери в різні пори року. На 
дисплеї контейнера можна запрограму-
вати від простого «дя-
кую» до привітання зі 
святами.

Мін’юст подав позови до суду на 
48 псевдопартій

У Мін’юсті подали позови на 48 
«партій-зомбі», що існують тільки на па-
пері. В Україні зареєстровано 349 полі-
тичних партій, з них 48 - псевдопартії. 
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту. 
Міністерство подало позови до Окружно-
го адмінсуду міста Києва на 48 «партій-
зомбі» згідно з вимогами Закону «Про 
політичні партії в Україні». Мін’юст ви-
магає анулювання реєстраційного свідо-
цтва псевдопартій. За даними міністер-
ства, законодавча вимога, яка була по-
рушена, - це не висування партією своїх 
кандидатів на виборах президента Укра-
їни та виборах народних депутатів про-
тягом 10 років. На виборах до Верховної 
Ради у 2019 році брали участь 22 політ-
партії.

Не всі хочуть іти до армії
Майже чверть мільйона українців 

ухилилися від призову на строкову вій-
ськову службу в Україні торік. Покарали 
за це 423 осіб призовного віку. Їх притяг-
нули до кримінальної відповідальності. 
Про це розповів заступник начальника 
Головного управління персоналу Генш-
табу ЗСУ полковник Валерій Дендебера, 
пише «Газета по-українськи». І додав, що 
700 призовників, які пройшли всі етапи 
призовної кампанії, не прибули до вій-
ськових частин без поважних причин. За 
ухилення від призову до адмінвідпові-
дальності притягнули 17220 людей.

Половина українців 
незадоволені медичною 

допомогою 
Медичною допомогою у лікарнях та 

стаціонарах задоволені 52 відсотки укра-
їнців. Із року в рік цей показник продо-
вжує падати. Про це повідомила заступ-
ник директора Київського міжнародно-
го інституту соціології Вікторія Захожа, 
передає УНН. У попередні роки задово-
лених меддопомогою було 58-57 відсо-
тків. Натомість, досить високі показни-
ки довіри українців сімейним лікарям. 
«Задоволеність дільничним терапевтом 
(сімейним лікарем) перевищує 70 відсо-
тків. У розрізі областей, жоден регіон не 
показує незадоволеність сімейним ліка-
рем нижче, ніж половину», - сказала За-
хожа.
Скільки грошей наші люди 

тримають у банках
За даними на 1 лютого цього року, 

українці тримали в банках 487,3 млрд. 
грн. Трохи більше, ніж половина депо-
зитів, - у національній валюті. Це на 12,8 
млрд. грн. більше, ніж на початок січня 
2020 року. Загалом в Україні зберігається 
тенденція зростання сум вкладів людей 
у банках, повідомляє пресслужба Фонду 
гарантування вкладів. 

Економічне зростання в 
нашій країні загрожує 

Польщі
Польський Національний банк під-

рахував, що на працю мігрантів припа-
дає 11 відсотків зростання ВВП країни, 
тому перспектива повернення майже 2 
мільйонів українців на Батьківщину за-
грожує економічній стабільності Поль-
щі. Про це пише Depo.ua. Також Німеччи-
на з 1 березня ослабила свої імміграційні 
правила, аби отримати кваліфікованих 
працівників із-за меж ЄС, що може зро-
бити цю країну більш привабливою за 
Польщу для мігрантів. Окрім того, у ви-
данні додали, що український рівень без-
робіття впав до 9,3 відсотків, економічне 
зростання склало торік 3 відсотки, зарп-
лати зросли на 16 відсотків, а інфляція 
сповільнилася до 4,1 відсотка.

Відкрили доступ до 
декларацій прокурорів
Офіс генерального прокурора від-

крив доступ до всіх декларацій прокуро-
рів. Заступник генпрокурора Гюндуз Ма-
медов скасував спеціальні заходи безпе-
ки до ряду посадових осіб Офісу, застосо-
вані попереднім керівництвом генпроку-
ратури. Про це повідомляє прес-служба 
Офісу генпрокурора. «Відтепер уся ін-
формація про статки прокурорів Офі-
су генерального прокурора, а також ко-
лишніх працівників ГПУ та їхніх близь-
ких родичів стане відкритою. І кожен 
громадянин матиме змогу ознайомити-
ся з нею на офіційному сайті Національ-
ного агентства з питань запобігання ко-
рупції», - йдеться в повідомленні.

Через теплу зиму і 
відсутність опадів Україні 

загрожує посуха
Міністр енергетики та захисту до-

вкілля Олексій Оржель заговорив про 
посуху через зменшення кількості води 
в річках і теплу безсніжну зиму. Це може 
призвести до зменшення і втрати врожа-
їв. «Щодо можливої посухи - це серйозний 
виклик, якого в країні раніше не було. 
Така зима була колись у дев’яностих ро-
ках. Можливо, треба збільшувати мелі-
орацію та площі під зрошення», - сказав 
він. За словами Оржеля, проблема іден-
тифікована, тепер міністерство намага-
ється визначити, як з нею боротися, пе-
редає «Главком».

Вітчизняну молочку 
витісняє іноземна

Українську молочну продукцію ви-
тісняє іноземна. Вона дешевша, тож має 
більший попит у споживача. Виробляти 
молоко в Україні дедалі менш вигідно че-
рез брак державної підтримки вітчизня-
ного виробника, передає ICTV. Тримати 
худобу - збитково, і молочники збувають 
тварин. Останні три місяці дуже масш-
табно почав заходити імпорт з Європи, 
Білорусі. Ця ніша швидко замінюється 
європейською. До 2016 року держава від-
шкодовувала ПДВ, у 2018-у – були дота-
ції, а в 2020-у – жодного привілею для на-
ціональних молочників немає. Європей-
ці ж про своїх фермерів дбають. До при-
кладу, фермер у Парижі отримує 580 євро 
на корову на рік. Крім того, ЄС підтримує 
виробників молока шляхом компенса-
ції збитків, зумовлених падінням ринко-
вої ціни. «Європейський фермер платить 
ПДВ державі у розмірі 5-6%, український 
– 20%. Відсоток за кредитами: 0-2% в ЄС і 
20% - в Україні. І це ще добре, якщо взяти 
кредит під такий процент», - сказала екс-
перт асоціації виробників молока Олена 
Жупінас. 

Населення боргує за 
«комуналку» 60,5 мільярдів

Заборгованість українців з опла-
ти житлово-комунальних послуг у січні 
2020 року збільшилася на 6,7 відсотків 
і склала 61,5 мільярдів гривень (без ура-
хування електроенергії). Про це повідо-
мляєДержстат. Сплатили ж у січні укра-
їнці за компослуги 19,5 мільярдів - 83,1 
відсотка нарахованої за цей місяць суми. 
За поставку електроенергії сплачено 5,5 
мільярдів. Найвищий рівень оплати ком-
послуг в січні-2020 у Київській, Терно-
пільській та Сумській областях. Найниж-
чий - в Донецькій, Луганській, Одеській і 
Черкаській областях.

Україна Світ
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гніздечкоСімейне Надійка - їх надія, 
сподівання, ясне 
сонечко, що, 

врешті, освітило всі 
куточки оселі.

Дівчинка виростала красу-
нею, мала великі карі очі із за-
крученими віями, густе хвиляс-
те волосся. У школі подруги за-
здрили їй. Надто ж – Алла, з 
якою сиділа за однією партою. 
Щоранку зі сльозами на очах 
вона начісувала, вкладала своє 
слабке солом’яне волосся, але 
воно падало, прилипало до го-
лови. Від цього дівчина дуже 
страждала. 

Алла була донькою високо-
посадовця. А її мати працюва-
ла вчителькою у їхній школі. За-
вжди модно одягнена, з витон-
ченим макіяжем, вона мало чим 
відрізнялася від старшоклас-
ниць, адже народила Аллу ще 
на першому курсі вишу. 

Алла вчилася посередньо, та 
особливо цим не переймалася, 
була впевнена – батьки допо-
можуть їй вступити, бо коштів 
у них вдосталь. Навіть служни-
цю – тітку Катю в дім найняли. 
Вона тримала порядок, прала, 
прасувала, варила смачні стра-
ви. Словом, у матері Алли було 
вдосталь часу займатися собою. 
У косметичний салон вона час-
то брала й Аллу.

«Жінка має бути окрасою 
дому», - любила казати. 

Деякі свої речі Алла віддава-
ла Наді, котра радо їх прийма-
ла, щиро дякувала. Мати лаяла 
її за це: «Не соромно так прини-
жуватися, дочко? Хай полатане 
– зате своє. Це має бути тобі на-
укою, розумієш?» Надя розумі-
ла, але від подарунків подруги 
не відмовлялася. Вона любила 
бувати у домі Алли, милувати-
ся шикарним інтер’єром, смаку-
вати стравами, які готувала тіт-
ка Катя. До себе Алла не запро-
шувала. Соромилася, що живуть 
простенько, що її мама – ровес-
ниця Аллиної бабусі. Хоч на-
справді безмежно любила свою 
матусю, піклувалася про неї, в 
усьому допомагала.

Після закінчення школи 
Надя вступила у кулінарне учи-
лище, оскільки мала неабиякий 
хист пекти різні тістечка, кекси, 
пироги. Потім навчилася пек-
ти короваї на весілля. Це були 
справжні шедеври з білосніж-
ними лебедями, ліліями чи тро-
яндами, які милували око, тіши-
ли вишуканим смаком. Їй ста-
ли надходити замовлення, у які 
Надя вкладала всю душу і, звіс-
но, отримувала кошти. Дуже ра-
діла, що вносить свій вклад у 
сімейний бюджет. Відкладала 
частину грошей і зі стипендії. 
Розуміла: мамі, котра перенесла 
інфаркт, стало важко утримува-
ти господарство. Батько теж по-
мітно постарів. Скоро йому ви-
повниться сьомий десяток. 

Якось, повертаючись з учи-
лища на вихідні, зустріла на зу-
пинці Аллу, котра теж їхала з на-
вчання. Дівчата давно не бачи-
лися, їм кортіло поговорити.

«Давай я завтра зайду до вас, 
добре? Заодно, щось з одягу тобі 
виберу. А то – навчаєшся у місті, 

а виглядаєш, як селючка», - ска-
зала Алла. Надя зблідла. Вона 
вже пошкодувала, що зустрі-
лася з Аллою. «У мене часу об-
маль. Замовлення маю. Всю ніч 
не буду спати», - мовила пону-
ро. Алла засміялася: «Бджілко-
трудівнице ти наша! Що ж, я 
зранку буду».

З іронічною усмішкою Алла 
обводила очима помешкання 
Наді. А коли в кімнату загляну-
ла пані Віра, сказала: «Заходь-
те до нас, бабусю». «Це – не ба-
буся, а моя мама», - почервоні-
ла Надійка. Їй стиснуло у гру-
дях, коли побачила, як знітила-
ся і пополотніла мама.

Час котився, мов з горба. Піс-
ля закінчення училища Надя 
влаштувалася на роботу в бар. 
Зробила ремонт у хаті, онови-
ла свій гардероб. А ще – зако-
халася в офіціанта Павла. І вже 
не йшла, а летіла на роботу, мов 
на крилах. Там увесь день бачи-
ла його, милувалася спритними 
рухами, оксамитовим голосом, 
вродою. Щоправда, Павло ще 
не знав про її почуття, але Наді 
здавалося, що вона теж йому не-
байдужа. Він так ніжно дивився 
на неї. І Надя стала мріяти про 
своє щастя…

Та усе затьмарила страшна 
новина: її батька збила машина. 
Він помер на місці аварії. Безу-
тішно ридала мама Віра, ніяк не 
могла оговтатися від горя. А На-
дійка мусила ховати свої сльо-
зи і заспокоювати її, хоч у самої 
серце рвалося від розпуки.

Не минуло й року, як зно-
ву чорним крилом постукала в 
їх дім біда. Одного дня, повер-
нувшись з роботи, Надя поба-
чила, що біля криниці лежала 
мати. Мов божевільна тормо-
сила мамине холодне тіло, про-
сила, щоб та відкрила очі, доки 
не зрозуміла: її мама – мертва. 
Тремтячими пальцями набрала 
номер Алли, бо не знала, що має 
робити, як діяти. Була впевне-
на – Алла відразу прийде та до-
поможе. 

Алла спокійно вислухала 
крики Надії, а потім мовила: 
«Чого так побиваєшся? Мама 
твоя – стара. Їй вже було сімде-
сят. Про себе подумай». Потім 
вимкнула телефон. Цими слова-
ми Алла встромила ніж у серце 
Надії. Не вірилося, що вона по-
чула їх від найкращої подруги, 
з якою дружила з дитинства, си-
діла за однією партою, ділилася 
таємницями.

Після сороковин Надія зі-
брала речі, які недавно отри-
мала від Алли, запакувала, по-
клала в пакунок гроші і переда-

ла Аллі. Подруга ніяк не відре-
агувала на такий вчинок Надії 
і вони якось віддалилися одна 
від одної. 

Якось завітав до Надії су-
сід. Запропонував купити у неї 
шмат городу: «Ти – одна, скіль-
ки тобі треба? А в мене п’ятеро 
дітей, усіх нагодувати нелегко, 
та й город у нас малий. Поду-
май, Надійко».

Надя вагалася. З одно-
го боку, що батьки сказали б? 
Вони ж усе життя трудилися на 
цій землі. З іншого – вона ро-
боту має, а великий город по-
требує тяжкої праці. Чи дасть 
сама раду? Мріяла вийти заміж 
за Павла, господаря на обійсті 
мати. Гадала – кохання у них 
взаємне, але Павло виявився 
одруженим, у нього підростала 
донька. Тож Надія пристала на 
пропозицію сусіда. 

Чомусь згадала Аллу. Недав-
но бачила її через вікно. Та на-
вмисне зупинилася навпроти 
воріт, щось шукала у сумочці, 
зиркаючи на подвір’я. Але Надя 
не вийшла до неї, не покликала, 
не бажала зустрічатися. Алла 
була так модно одягнена… Враз 
у голові Надії блискавично спа-
лахнула думка: кошти за землю 
мусить використати мудро, щоб 
там, на небесах, її батькам було 
спокійно.

Спочатку вона виробила за-
кордонний паспорт, а згодом 
поїхала на заробітки в Італію. 
Чомусь надто хотілося вигляда-
ти так, як Алла. Купити меблі, 
як у них, оновити обійстя. 

Але доля розпорядилася по-
своєму. Ощасливила Надію. Тут, 
у древньому Римі, вона зустрі-
ла Сальваторе. Вийшла за нього 
заміж, в них підростає син – Ага-
піто. З роками Надія ніби роз-
квітла. Вона щаслива мати і дру-
жина. А ще – розсудлива, мило-

сердна сеньйора для жінки Лесі 
– своєї землячки з Тернопіль-
щини, яка у них працює. 

У той день вона з чоловіком 
збиралася піти в гості до його 
друга, коли на мобільному те-
лефоні висвітився незнайомий 
номер. Надія здивувалася: хто 
б це? У слухавці почула жіно-
чий плач, а потім – голос, який 
вже встигла забути. Телефону-
вала Алла. Благала допомогти 
коштами. «Розумієш, Надійко, 
тато помер кілька років тому. За 
ним рахувався великий кредит. 
Ми з матір’ю були змушені про-
дати будинок. А нині несподіва-
но не стало мами. У мене навіть 
на домовину грошей немає. Те-
пер усе дороге, а я – одна, заміж 
так і не вийшла. Хоч під церк-
ву жебракувати йти. Мамі сьо-
мий десяток пішов. Могла б ще 
жити, й жити, якби не той рап-
товий інсульт, розумієш?» - важ-
ко схлипуючи, говорила Алла. 

Вона уважно вислухала ко-
лишню подругу, їй би нагадати 
Аллі той день, коли померла її, 
Наді, мама. Тоді Алла залиши-
ла її наодинці з бідою. Але піс-
ля тривалої паузи Надія мови-
ла: «Мені слід порадитися з чо-
ловіком. Хай Бог допоможе тобі 
знести тяжкий хрест». 

Наступного дня на рахунок 
Алли надійшли кошти від Надії. 
Та була безмежно вдячна подру-
зі. Тепер вони щовечора спілку-
ються у соцмережах, діляться 
своїми жіночими секретами, як 
колись.

Алла вибачилася перед На-
дійкою за свій вчинок і наза-
вше збагнула: життя – ненасит-
не, його забагато не буває. Над-
то ж – для мами. Бо скільки б літ 
мама не жила, для мами це за-
вжди мало.

Марія МАЛІЦЬКА.

Світлана вийшла заміж в 
сімнадцять. Її чоловік Василь 
був на десять років старший за 

неї. Він повідбивав всіх хлопців, що 
бігали за Світланою ще зі школи, і 
попросив її руки.

 – Тобі ще рано, доню, виходити заміж, 
– говорив батько. – Спочатку поступи десь, 
повчися. А заміжжя ще почекає…

 – Такого хлопця, як Василь, не знайти 
більше, – впиралася Світлана. – А вчитися 
я ще вспію. 

 – Ти так думаєш, доню? – вмішалася в 
розмову мати. – Ти ще не знаєш, що таке за-
міжжя. Там на твої руки ляже вся домашня 
робота. А коли діти народяться, то забудеш 
про всяке навчання…

 Та Світлана рішуче настоювала на своє-
му і батьки, зрештою, погодилися. 

 – Роби, доню, що хочеш, – мовила мати. 
– Але дивися, щоб потім не каялася…

 У перші місяці сімейного життя все 
було, як в казці. Василь мало на руках не но-
сив Світлану і догоджав їй, як малій дитині. 
Але коли вона якось заїкнулася, що хотіла 
би поступити в університет, то чоловік не-
сподівано глянув на неї сердито і відрізав, 
як ножем:

 – Ти що, хочеш бути мудрішою за мене? 
Е, ні, Свєтік! Так справа не піде. Для жінки 
головне знаєш що? Кухня і діти. Так що про 
всяке навчання забудь зовсім…

 З того дня ідилія життя Світлани скін-
чилася. Десь в глибині душі вона затаїла 
образу на Василя. Але що було вдіяти? По-
кинути його, розлучитися? Цього вона ро-
бити не сміла, бо боялася осуду людей. Як 
так? Ще півроку не прожили, а вже надума-
ли розвестися? І хоч її все це мучило і не да-
вало спокою, але Світлана стала надалі по-
кірно, рік за роком, нести свою подружню 
ношу: народила троє дівчаток і лише сум-
но зітхала, коли на гадку їй приходила дум-

ка, що вона не зможе здобути вищу освіту.
 А Василя відтоді ніби підмінили. На по-

чатку сімейного життя його хоч до рани 
можна було прикласти, а тепер від нього 
слова доброго не дочекаєшся. Лише гру-
бий тон в голосі, ні з того, ні з сього – лай-
ка і принизливі вислови в адресу Світлани. 
Все це доводило її до сліз. На самоті вона 
часто плакала, але нікому не жалілася, на-
віть батькам.

 – Знаєш, Свєтік, – сказав одного разу 
Василь, прийшовши напідпитку додому. – 
Я надумав поїхати на заробітки. Бо тут, я 
бачу, з голоду далі треба буде пухнути. Ціни 
на все ростуть, а грошей нема де заробити. 
Ти доглядай за дітьми, а я таки поїду. Я буду 
висилати вам гроші щомісяця…

 Сказав і поїхав. А для Світлани піс-
ля його від’їзду ніби день світлішим став. 
Вона повеселіла навіть, а то ходила до цьо-
го часу, ніби з хреста знята. За вислані гро-
ші купила корову, щоб в дітей молоко було, 
бо в теперішній час його не накупишся час-
то. А решту грошей, що чоловік висилав 
згодом, приховала на чорний день, коли 
скрута притисне. Бо Василь висилав гро-
ші щоразу рідше і рідше, а далі зовсім пере-
став висилати. Навіть на телефонні дзвін-
ки не відповідав. Світлана здогадувалася, 
чому він це робить. Напевно, в нього зна-
йшлася якась пасія, тому він дав їй зрозумі-

ти, що між ними все скінчено.
 Світлані від того ніби полегшало на 

душі. Так було для неї навіть краще, бо їхні 
стосунки зайшли в тупик, і це не засмути-
ло її зовсім. Вона напросилася в школу при-
биральницею, і мітла та швабра стали те-
пер її основним знаряддям праці, бо яко-
їсь іншої роботи в селі не знайшлося. Прав-
да, Світлана спочатку ніяковіла, що їй дово-
диться братися за таке заняття. Як так, ко-
лишня відмінниця, яку ставили за приклад 
в школі, що на різних конкурсах отримува-
ла дипломи та грамоти – тепер прибираль-
ниця? Це було для неї принизливо, але що 
було робити? Підростали доньки, їх потріб-
но було гарно вдягати і взувати, а для цьо-
го були необхідні немалі гроші. Світлана 
тепер за себе не дбала зовсім. Для жінки го-
ловне було, щоб її доньки не відчували ні в 
чому недостатку і почувалися справжніми 
принцесами.

 А селом вже пішла чутка, що Світла-
ну покинув чоловік, тож до неї щоразу 
хтось заходив свататися. Але вона гнала 
всіх геть, бо той був нероба, той жінку бив і 
вона його витурила з дому, інший був без-
просвітнім п’яницею, що ніколи не висихав 
від горілки.

 – Для чого мені такі чоловіки? – каза-
ла Світлана. – В мене вже був один, а де він 
зараз? 

 Найбільшою втіхою для Світлани були 
недільні Богослужіння в церкві. Вона вихо-
дила з доньками на хори, і тоді їхній спів за-
чаровував усіх прихожан неповторним зву-
чанням. Здавалося, що це ангели небесні 
виспівують на хорах. Дехто казав:

– Шкода тієї Світлани! І красива, і ро-
зумна, і незвичайний голос Бог їй дав, та 
без щастя людина що варта? Так, як птах 
без крил. Десь загубилося її щастя. Вона 
живе тепер тільки для дітей…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.

Невигадана історія

Найкраща в світі жінка - українка!
Вона, немов калини білий цвіт!
Хоч з міста, хоч з далекої глибинки,
Талантами підкорює весь світ!

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Богданна Брігідир, Марія 
Коцур та Людмила 
Буряк - учасники 
хору с. Кобиловолоки 
Теребовлянського району.

Вічні істини
Життя занадто коротке, щоб про-

кидатися вранці з жалем. Так що люби 
тих, хто ставиться до тебе добре, про-
щай тих, хто не правий, і вір, що все від-
бувається не випадково. (Мати Тереза)

Кожну хвилину, коли ви злите-
ся на когось, ви втрачаєте шістдесят се-
кунд щастя, яке вже ніколи не поверне-
те. (Вільям Роджерс) 

Думки – це головне джерело ва-
шого доброго настрою. Очищайте дум-
ки – всі негаразди підуть. (Шивананда)

Не важливо, скільки у тебе друзів. 
Важливо, скільки з них допоможуть тобі 
в скрутну хвилину і скільки згадають 
про тебе, коли їм добре.

Мовчання і посмішка – це два по-
тужні види зброї. Посмішка є способом 
вирішення багатьох проблем, мовчання 
ж допомагає їх уникнути.

Щасливий не той, хто має все най-
краще, а той, хто отримує все найкраще 
з того, що має.

Світ завжди виглядає трохи світ-
лішим, якщо ми робимо щось одне для 
одного, а не лише для себе.

Ліричним 
рядком

В нічному небі - золоті вози,
Навколо Артеміди - знак Сварога,
Дороговкази на усі часи
Усім, кому простелиться дорога.
І споконвічним золотом цвітуть
Яскраві зорі - свічі незгасимі.
У знаки заховали їхню суть
Далекі пращури. І символом ожили
Стремління їхні, праця і могуть,
Вони для нас - як для

 польоту крила,
Розправ, зміцни їх, вирушай у путь,
І вітерець примножить твої сили.

Марія ГУМЕНЮК.

Журба…
Схилила голову матуся, бо мучить серце жмут журби. 
Онуки й діти давно порозбігались – хто куди. 
Від них нічого я не хочу, та має бути той місток, 
який серце в мить тяжку зігріє й навіє радісних думок. 
І ніби старість за спиною, і силонька вже покидає, 
а наших рідних діточок не повертає чужина. 
І навіть сльози не поможуть, ні поради, ні слова… 
Дітей і внуків я чекаю – допоки ще жива…

Лідія Крохмалюк.
с. Старий Олексинець Кременецького району.

Життя забагато 
не буває…

Струни серця

На порозі весна
На порозі весна
Усміхнулась мені так грайливо...
Ти у світ цей прийшла,
Лиш у долі моїй ти мінлива.
Надовкола поглянь,
Може хтось жде тепла - 

не діждеться.
Ти сердець доторкнись,
І нехай в кожнім 

вогник займеться.
Той вогонь, що пече,
Що любов’ю серця обпікає.
Лиш такою весну
Я щоразу собі уявляю...
На порозі весна...
Її теж захотіла всміхнутись.
І косу розплести,
Й, мов дівчисько, 

в дитинство майнути.

Леся ЛЮБАРСЬКА.

* * *
Ти навчися літати одна -
Такі правила цього життя.
Тобі крил не обріже ніхто
І не скаже: не зможеш цього.
Ти навчися літати одна,
Твій політ - лише справа твоя.
На заваді не стане ніхто,
Став мету і сягай до верху.
Ти навчися літати одна,
У польоті не зрадить ніхто.
І не зіб’є із шляху тебе,
Бо від тебе залежить усе.
Ти навчися літати одна,
Сподівання - це праця пуста.
У польоті упевненість май,
І ти зможеш усе – лише знай:
Ти вершини здолаєш усі,
Ти все зможеш в своєму житті!
Покладайся на себе і вір -
Ти сягнеш неймовірних вершин!

Богдана ОЛЕКСИШИН.

Завесніє душа
Знов весна твою душу 

на вітрах розколише,
І вона захмеліла знову вірша 

напише,
Будь-чого в нім нарає 

і будь-чим надихнеться,
В почуттів повноводді 

серед днів захлинеться.
П’яна щастям до ранку 

буде пісню співати
І у танці кружляти, 

не виходячи з хати,
І сміятись крізь сльози, 

що від спогадів хлинуть,
Та й вони того танцю 

вже до снігу не спинять.
Ти сама лиш дозволь 

тій душі розгулятись,
І про роки забувши йти 

і не озиратись,
Хай побуде щаслива 

хоч весною і літом,
Хай укриється ще, 

хоч прив’ялим, та цвітом.

МАРІЯ ГРИЦАН.

Надійка була несподіваною дитиною у своїх батьків, котрі 
за 25 років спільного життя уже втомилися чекати лелеку. 
Коли Надя з’явилася на світ, мамі Вірі було 46. У виборі імені 
сумніватися не довелося, батьки задумали його уже давно.

Десь заблукало щастя
Сюжети

Образок
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У другому матчі 
1/16 фіналу Ліги 
Європи УЄФА до-

нецький “Шахтар” зі-
грав внічию з лісабон-
ською “Бенфікою” - 3:3, 
і за сумою двох матчів 
вийшов у наступний 
раунд турніру

У першому таймі всі голи 
забивала “Бенфіка”. На 9-й 
хвилині Піцці відкрив раху-
нок, після чого на 12-й хви-
лині захисник португальців 
Рубен Діас допоміг “Шахта-

рю”, переправивши м’яч у 
свої ворота. Проте, в середи-
ні першого тайму “Бенфіка” 
знову вийшла вперед, Рубен 
Діас виправився і тепер за-
бив у ворота Андрія П’ятова.

У другому таймі “Шах-
тар” зумів змінити хід гри 
після того, як Тарас Степа-
ненко забив головою на 49-й 
хвилині матчу, зробивши ра-
хунок 3:2, який за правилом 
виїзного голу забезпечив 
“гірникам” вихід в 1/8 фіналу 
Ліги Європи. Проте українці 
не зупинилися і на 71 хвили-

ні Алан Патрік зробив раху-
нок 3:3 і не залишив жодних 
питань щодо виходу далі.

За результатами жереб-

кування 1/8 фіналу Ліги Єв-
ропи УЄФА донецький “Шах-
тар” зіграє проти німецького 
“Вольфсбурга”

* * *
Пройшли фінальні ігри 

чемпіонату Тернопільської 
області з футзалу серед 
юнаків 2007-2008 р.н. При-
зові місця вдалося розігра-
ти лише у серіях післямат-
чевих 6-метрових ударів. У 
грі за III місце зустрічалися  
ДЮСШ Чортків та ДЮСШ 
Козова. Основний час за-
вершився з рахунком 3:3, а 
у серії пенальті влучніши-
ми були юнаки ДЮСШ Ко-
зова. Не менш видовищним 
і напруженим виявився фі-
нальний поєдинок, у яко-
му зустрічалися вихован-
ці спортивних шкіл Терно-
поля та Збаража. Жодна з 
команд не хотіла поступа-
тися і основний час завер-
шився з рахунком 2:2, а у 
серії  пенальті Тернопіль-
ська ДЮСШ здобула чемпі-
онство.

* * *
У польському Люблі-

ні завершилися змаган-
ня міжнародного турніру 
з боксу на призи Люблін-

ського воєводства. В напру-
жених баталіях, в яких узя-
ли участь понад двісті ат-
летів з Польщі, Німеччи-
ни та України, успішно ви-
ступили і тернополяни, які 
здобули п’ять золотих ме-
далей. Так, юнацькі баталії 
завершилися перемогою у 
своїй ваговій категорії учня 
правового ліцею №2 Заха-
ра Фірмана, а однією з най-
кращих у поєдинках юніо-
рок стала учениця ЗОШ №4 
Каріне Айрапетян. Отож, у 
їхньому здобутку два “зо-
лота”.

А ще три золоті меда-
лі тернополяни вибороли 
серед дорослих. Зокрема, у 
своїх вагових категоріях не 
було рівних Богданові Пи-
липіву з Технічного коле-
джу ТНПУ ім. І. Пулюя, Ка-
ріні Вовк із Тернопільсько-
го національного педаго-
гічного університету іме-
ні В. Гнатюка та Олесі Кри-
сюк із Тернопільського на-
ціонального економічного 
університету.

* * *

У Києві відбувся Кубок 
України з легкої атлетики в 
приміщенні. На змаганнях 
успішно виступила терно-
пільська стрибунка у висо-
ту Христина Стефанишина 
(обласна ШВСМ). Вона, по-
долавши планку на висо-

ті 183 см, стала перемож-
ницею змагань серед жінок 
та виконала норматив май-
стра спорту України. Тре-
нують спортсменку Євген 
Кармелюк та Ольга Стефа-
нишина.

* * *
29 лютого став відомим 

переможець вищої Терно-
пільської футзальної ліги 
сезону-2019/20. Перемігши 
в 17 турі “Віго-Острів” (7:3), 
за тур до завершення зма-
гань великогаївський “Аг-
рон” набрав 40 очок і став 
недосяжним для суперни-
ків.

* * *
Через коронавірус орга-

нізаційний комітет Олімпі-
ади-2020 розглядає можли-
вість проведення Ігор у Токіо 
без глядачів – змагання тран-
слюватимуть лише у телеві-
зійному режимі. Це рішення 
зможе задовольнити багато-
тисячні телевізійні контрак-
ти і розглядається як альтер-
натива скасуванню Ігор-2020 
або їх перенесенню в інше 
місце. Президент Міжнарод-
ного олімпійського коміте-
ту (МОК) Томас Бах підтри-
мав позицію Токіо, заявивши, 
що його організація повністю 
підтримує проведення Олім-
пійських ігор за графіком - з 
24 липня по 9 серпня.

* * *
Український футболіст 

Олександр Зінченко допоміг 
“Манчестер Сіті” перемогти 
“Астон Віллу” у фіналі Кубка 
англійської ліги. Він вийшов у 
стартовому складі та відіграв 
увесь матч на лівому флан-
зі оборони. “Манчестер Сіті” 
переміг “Астон Віллу” - 2:1 
та став володарем Кубка ан-
глійської ліги-2020. Цей тро-
фей українець здобув втретє. 
Також Зінченко двічі ставав 
чемпіоном Англії, був волода-
рем Суперкубка Англії та ви-
гравав Кубок Англії.

* * *
Українські каратисти Різ-

ван Талібов і Станіслав Го-
руна посіли призові місця 
на престижних змаганнях 
Karate1 Premier League. Укра-
їна поповнила свою скарб-
ничку золотою та срібною 
нагородами. У змаганнях, що 
пройшли на арені “Спортхал-
ле Альпенштрассе”, взяли 
участь 600 спортсменів з 88 
країн світу. 

* * *

В Алмати (Казахстан) від-
бувся етап світового Куб-
ка з фристайлу. У змаганнях 
з лижної акробатики україн-
ка Надія Мохнацька здобула 
перемогу. Це - перша медаль 
Кубка світу у кар’єрі 24-річ-
ної спортсменки з Івано-
Франківська.

* * *
Боксер з Одещини Ва-

силь Ломаченко очолив рей-
тинг професіоналів незалеж-
но від вагової категорії (Р4Р), 
складений авторитетним 
спортивним порталом ESPN. 
32-річний Ломаченко висту-
пає зараз в легкій вазі (до 61,2 
кг) і володіє титулами чемпі-
она світу за трьома із чоти-
рьох основних версій - WBA, 
WBO, IBF.

* * *
Українець Олег Царьков 

завоював срібло чемпіонату 
Європи зі стрільби з 10 метрів 
з пневматичної гвинтівки. У 
фіналі Царьков сперечався за 
перемогу з угорцем Ішваном 
Пені. Перед останніми двома 
пострілами їх відділяло всьо-
го 0,1 бала. Однак, у вирішаль-
ний момент рука українця 
здригнулася і він програв, але 
залишився другим. Це - єдина 
медаль України на чемпіонаті 
Європи зі стрільби в олімпій-
ських видах. Всього ж україн-
ські стрілки вже виграли сім 
медалей - золото, чотири срі-
бла і дві бронзи.

З 26 лютого до 1 березня 
у Раубичах (Білорусь) 
проходив Чемпіонат 

Європи-2020 з біатлону. Збірна 
України виступала такими 
складами:

Жіноча команда: Олена Підгрушна, 
Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семе-
ренко, Анастасія Меркушина, Юлія Жу-
равок, Дар’я Блашко.

Чоловіча команда: Дмитро Підруч-
ний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сер-
гій Семенов, Богдан Цимбал, Руслан Тка-
ленко.

У фіналі суперспринту серед чолові-
ків Дмитро Підручний виборов бронзо-
ву нагороду. Він тричі помилився на вог-
невих рубежах і програв пів-секунди пе-
реможцю гонки та одну десяту секунди 
- срібному призеру. У топ-30 суперсприн-
ту фінішували також Руслан Ткаленко 

(15-й) та Артем Прима (27-й).
У фіналі суперспринту серед жінок 

одразу троє українок фінішували у топ-
10. Срібну медаль виграла Олена Під-
грушна. Єдина хиба на стрільбищі зава-
дила капітану нашої команди дотягну-
тися до “золота”. За крок від п’єдесталу 
пошани зупинилася Валентина Семе-
ренко, вона помилилася на вогневих ру-
бежах три рази. Анастасія Меркушина 
також провела хорошу гонку і фінішува-
ла шостою.

Одиночна змішана естафета прине-
сла Україні третю медаль Чемпіонату 
Європи. Бронзову нагороду завоювали 
Анастасія Меркушина та Руслан Ткален-
ко. Переможцями гонки стали норвежці. 

У змішаній естафеті Україна виграла 
першу золоту медаль. Наша команда під-
нялася на найвищу сходинку п’єдесталу 
пошани. Збірну України представляли 
Валентина Семеренко, Юлія Джима, Ар-

тем Прима та Дмитро Підручний. Укра-
їнці разом з білорусами з перших кіл лі-
дирували у гонці. На заключній стріль-
бі Дмитро Підручний не допустив жод-
ного промаху та зміг відірватися від пе-
реслідувачів. У підсумку наші прийшли 
першими, другими були росіяни, а тре-
тю сходинку посіли норвежці. Білорусь, 
через провал на останній стрільбі, посі-
ла четверте місце.

 Спринт серед чоловіків бігли четве-
ро українців. Найкращий результат по-
казав Сергій Семенов, який фінішував на 
22 сходинці. Руслан Ткаленко був 33-м., 
Богдан Цимбал – 63, Антон Дудченко – 
87-м. 

Двоє українок фінішували у топ-10 
спринту серед жінок. Найкращими з на-
ших були Анастасія Меркушина та Ва-
лентина Семеренко, які завершили гон-
ку шостою та сьомою відповідно.

У гонці переслідування серед чолові-
ків Сергій Семенов фінішував 18-м., Рус-
лан Ткаленко не стартував.

Останньою гонкою континентальної 
першості став перс’ют у жінок. Від Укра-
їни за підсумками спринту повинні були 
взяти участь одразу п’ятеро біатлоніс-
ток, але стартували лише двоє - Анаста-
сія Меркушина та Валя Семеренко.

Припустившись двох хиб на вогне-
вих рубежах, Меркушина посіла п’яте 
місце. Семеренко фінішувала на дев’ятій 
сходинці.

Провальний тур 
для лідерів

У 20-у турі “Шахтар” у гостях програв “Ворсклі” 
- 0:1 та зазнав першої поразки у нинішньому чем-
піонаті України. “Динамо” на виїзді поступилося 
“Дніпру-1” - 1:3 та скотилося на третє місце. Киян 
випередила “Зоря”, яка перемогла “Олімпік” - 1:0 
та вийшла на другу позицію.

У “Шахтаря” 53 очка, у “Зорі” – 40, “Динамо” має 
39 пунктів.

“Десна” перемогла “Маріуполь” - 4:0, набра-
ла 36 очок та займає в турнірній таблиці четвер-
те місце. “Маріуполь” має 22 бали та йде сьомим.

Колос” переміг “Карпати” - 2:1, набрав 26 очок 
та займає шосте місце. “Карпати” з 12 пунктами - 
на останній позиції.

“Олександрія” не змогла у більшості переграти 
в гостях “Львів” – 1:1. Команда Володимира Шара-
на з 34 очками йде п’ятою. “Львів” має 19 балів та 
займає дев’яту позицію.

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскра-
вішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 
20-го туру Favbet Ліги. За підсумком голосування 
перемогу здобув нападник «Дніпра-1» Владислав 
Супряга, який у матчі з «Динамо» зробив хет-трик. 

Арена

Українські біатлоністи 
завоювали чотири медалі на ЧЄ 

«Шахтар»: від португальців – до німців
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: 
“Башакшехір” (Туреччина) - “Копенгаген” (Данія)
“Олімпіакос” (Греція) - “Вулвергемптон” (Англія)
“Рейнджерс” (Шотландія) - “Байєр” (Німеччина)
“Шахтар” (Україна) - “Вольфсбург” (Німеччина) 
“Інтер” (Італія) - “Хетафе” (Іспанія)
“Севілья” (Іспанія) - “Рома” (Італія)
“Айнтрахт” (Німеччина) - “Базель” (Швейцарія)
ЛАСК (Австрія) - “Манчестер Юнайтед” (Англія)
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 12 і 19 березня.

Спортивна слава Тернопілля
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Господар
4 березня -  Місяць перебуває 
  у знаках Близнята, Рак (6:23)

Замочуйте і висівайте на розсаду насіння помідорів. До-
глядайте за сходами перцю. Несприятливий час для оброб-
ки від захворювань і шкідників, заготівля грунтосумішей. 
Під впливом зростаючого Місяця займайтеся посівами і по-
садками.
5 березня – Місяць перебуває у знаку Рак

День, сприятливий для висівання на розсаду насіння по-
мідорів, а також для висівання насіння зелені у закритий 
грунт. Вдалий день для посівів, посадки, пересадки і обрізан-
ня різних квіткових культур: айстр, гвоздик, крокусів, гіацин-
тів, маргариток, троянд та інших. Свій результат дадуть ко-
реневі підгодівлі. 
6 березня – Місяць перебуває 
  у знаках Рак і Лев (11:23)

Пора підготовки до посадкового сезону в самому розпалі 
– приступайте до посіву на розсаду ранніх сортів огірків, бол-
гарського перцю, помідорів, кабачків, кольрабі і ранньої ка-
пусти, фізалісу, цукіні, качанного салату і майорану. У теплиці 
можна полити і підживити розсаду, але не застосовувати за-
собів захисту рослин від хвороб і шкідників.
7 березня – Місяць перебуває у знаку Лев 

День, несприятливий для висівання насіння овочевих 
культур. Можна виносити, якщо погода дозволяє, на проро-
щування картоплю. У саду обприскайте від шкідників та хво-
роб плодові дерева і кущі, побіліть стовбури.
8 березня – Місяць перебуває 
  у знаках Лев, Діва (12:45) 

Огляньте в підвалі як зберігаються цибулини гладіолу-
сів, коренебульби жоржин, бегоній. Можливий посів квітко-
вих культур: волошок, календули, незабудок. Підлийте і під-
живіть кімнатні рослини, очистіть їх листя.
9 березня – Місяць перебуває у знаку Діва

Повний місяць. Займайтеся підготовчими роботами, до-
глядайте кімнатні рослини. У саду побіліть плодові дерева. 
Перевірте живці для весняного щеплення плодових дерев і 
винограду.
10 березня – Місяць перебуває 
   у знаках Діва, Терези 

Готуйте парники: ремонтуйте, закривайте склом і плів-
кою. Настав час закладати бульби картоплі на пророщуван-
ня. Для цього потрібно відігріти їх при температурі 24 гра-
дуси. 
11 березня – Місяць перебуває у знаку Терези

Сьогодні нічого не висівайте і не висаджуйте - неспри-
ятливий для цього день. Укорінюйте живці, можна провес-
ти щеплення, формуюче і санітарне обрізання дерев і ку-
щів. 
12 березня – Місяць перебуває у знаках 
   Терези, Скорпіон (11:34)

Після 12 год. дня можна висівати на розсаду насін-
ня помідорів, баклажанів, гіркого перцю, а також од-
норічних квітів. Можна висаджувати в ящички на 
підвіконня пророслу цибулю або коріння петрушки на зе-
лень.

13 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Скорпіон 

Продовжуйте роботу попереднього дня. Сприят-
ливий день для пікування розсади перцю і високорос-
лих помідорів. Через кілька днів їх можна підживити 
фосфатними добривами. 
14 березня – Місяць у знаках 
   Скорпіон, Стрілець (13:16)

Сьогодні можна обрізати дерева і кущі. Формуйте крони 
молодих плодових дерев. Обприскайте від шкідників та хво-
роб, не забудьте поновити побілку на штамбах дерев. Відмін-
ний час для посівів і посадки бульбо-цибулинних культур, 
декоративних багаторічників і однорічників, замочування 
насіння, посів ранніх помідорів, солодкого перцю і огірків.
15 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Стрілець 

Продовжуйте доглядати за розсадою помідорів і 
перцю. Час повернути ємності з розсадою іншим бо-
ком до шибки. Також плануйте майбутні насадження, за 
потреби докупіть насіння. Ознайомтесь із новинками на на-
сіннєвому ринку.
16 березня – Місяць перебуває у знаках 
   Стрілець, Козеріг (18:31) 

Приділіть увагу квітникам. Грунт із насадженнями на-
рцисів, тюльпанів, лілій посипте суперфосфатом і нітратом 
амонію. Побіліть штамби плодових дерев і обприскайте від 
хвороб та шкідників.
17 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Козеріг 

Рекомендовані роботи: посів городніх рослин, урожай 
яких призначається для зберігання або збору насіння, всі 
види підгодівлі, боротьба із захворюваннями і шкідниками. 
Несприятливі маніпуляції з корінням. День, хороший для по-
садки цибулин, бульб для вигонки в будинку або в теплиці, 
що обігрівається, замочування насіння, посіву однорічників 
на розсаду, пересадки кімнатних квітів. 
18 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Козеріг 

Сьогодні можна починати посіви, посадку овочів і зелені. 
Сприятливі також підгодівлі, пасинкування, обприскування 
рослин проти інфекцій і шкідників. Небажано пікірування та 
інші роботи з корінням.
19 березня – Місяць перебуває у знаках 
   Козеріг, Водолій (3:18)

Приділіть увагу рослинам у теплиці: розпушуйте грунт, 
виполюйте бур’яни, огляньте, чи немає на них шкідників та 
хвороб. Не займайтеся посівами, посадками, поливами, під-
годівлею.
20 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Водолій 

Висадіть в ящики на підвіконня пророслу цибулю, корін-
ня петрушки для ранньої зелені. Насіннєву картоплю покла-
діть для пророщування. День підходить для обробки грун-
ту, пасинкування, прищипування вегетуючих рослин, обпри-
скування їх проти інфекцій і шкідників. 

21 березня – Місяць перебуває 
   у знаках Водолій, Риби 

У теплиці пересаджуйте розсаду, видаляйте слабкі рос-
лини, розпушуйте грунт, виполюйте бур’яни. Аби запобігти 
сонячним опікам, побіліть стовбури дерев.
22 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Риби 

Перевірте, як збереглися цибулини гладіолусів, корене-
бульби жоржин, бегоній. Полийте кімнатні квіти, підживіть 
спеціальними добривами.
23 березня – Місяць перебуває у знаку Риби 

Сьогодні можна висівати редиску у закритий грунт або 
під плівку. Підживіть рослини у теплиці. Можна виполювати 
бур’яни, проріджувати сходи.
24 березня – Місяць перебуває 
   у знаках Риби, Овен 

Молодий місяць. Нічого не висівайте і не висаджуйте сьо-
годні. Продовжуйте доглядати за розсадою помідорів і пер-
цю. Час повернути ємності з розсадою іншим боком на підві-
конні, притінити від яскравого сонячного світла.
25 березня – Місяць перебуває у знаку Овен

Якщо сприяє погода, можна готувати грядки для висі-
вання ранніх культур: моркви, салату, петрушки. Можна вно-
сити добрива та вапнувати грунт.
26 березня – Місяць в знаках 
   Овен, Телець (15:37)

Після обіду можна висіяти зелень. Огляньте розсаду в 
теплиці – час її підживити. Розсаду перцю слід полити від-
стояною водою і підживити розмеленою яєчною шкаралу-
пою.
27 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Телець

Продовжуємо роботу попереднього дня. Сьогодні мож-
на висаджувати дерева і багаторічні декоративні культури. 
Якщо сприяє погода і надворі тепло - провітрюйте кущі тро-
янд.
28 березня – Місяць у знаку Телець

Продовжуйте роботу попереднього дня. День, сприятли-
вий для висівання пряних трав, а також гороху і капусти на 
теплі грядки й під плівкове укриття.
29 березня – Місяць перебуває 
   у знаках Телець, Близнюки 

Плануйте майбутні насадження. Ознайомтеся з но-
винками овочевих культур та новими сортами плодових 
дерев.
З0 березня – Місяць перебуває 
   у знаку Близнюки

День, сприятливий для висаджування кущів і живопло-
ту. Перевірте живці для весняного щеплення плодових дерев 
і винограду.
З1 березня – Місяць перебуває 
   у знаках Близнюки, Рак 

Можна висаджувати плодові дерева, декоративні і ягідні 
кущі. Готуйте грядки і газони під посіви.

Місячний календар 
на березень

ПОМИЛКА 1. 
ЗАНАДТО РАННІЙ ПОСІВ 
НАСІННЯ НА РОЗСАДУ
Так хочеться скоріше при-

ступити до посіву насіння! 
Але не варто поспішати. У 
кожної культури - свій строк 
посіву. У середньому розсада 
томатів готова до посадки у 
відкритий ґрунт через 50-60 
днів після посіву, перцю й ба-
клажанів - 60-70 днів, огірків 
та інших гарбузових - 20-30 
днів. 

ПОМИЛКА 2. 
ЗАГУЩЕНИЙ ПОСІВ
Найпоширеніша помилка, яка 

може повністю знищити посіви. 
Сіянцям буде тісно, вони почнуть 
боротися за життєві ресурси й ви-
тягуватися. У підсумку імунітет 
рослин знизиться, посіви будуть 
нерівномірними. 

ПОМИЛКА 3. 
НЕПРАВИЛЬНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ
Чим вища температура по-

вітря в приміщенні, тим актив-

ніше йде нарощування росли-
ною надземної частини. Коріння 
при цьому, навпаки, слабшає і сія-
нець витягується. Взагалі, до поя-
ви сходів температура може бути 
в межах 23-24°C, але потім варто 
її понизити до 14-16°C, щоб рос-
лина почала повноцінно розви-
ватися. Через 10 днів комфортна 
температура може бути ледь ви-
щою - до 21°C. Також ураховуйте 
теплолюбність рослин. Холодос-
тійким культурам (капуста) до-
сить 13-15°C, теплолюбним (то-

мат, перець, баклажан, гарбузові) 
- не нижче 18°C.

ПОМИЛКА 4. 
НЕСТАЧА СОНЯЧНОГО СВІТЛА
Недостатнє освітлення – одна 

з частих причин, що призводять 
до переростання розсади. У пошу-
ках джерела світла рослини витя-
гуються, слабшають, стають тен-
дітними і ростуть нерівномірно. 
Усього розсаді потрібно 12-14 го-
дин світла на добу, тому заздале-
гідь продумайте систему додат-
кового освітлення, наприклад, 
використовуйте фітолампи.

ПОМИЛКА 5. 
НЕПРАВИЛЬНИЙ ПОЛИВ  
І ПІДГОДІВЛЯ РОЗСАДИ
Буває, що розсада зійшла до-

бре, їй усе подобається - і освіт-

лення, і температура, і ґрунт. Але 
все може зіпсувати ваша надмір-
на турбота. Залита й перегодо-
вана розсада, особливо в умовах 
теплого приміщення, неминуче 
витягнеться й втратить свої ко-
штовні якості. Пам’ятайте, що по-
лив слід проводити тільки при 
підсиханні ґрунту й тільки те-
плою відстояною водою (22°C). 
Підгодівлі необхідні, але в неве-
ликих кількостях. У середньому 
для розсади томатів проводять 
4 підгодівлі, перцю - 3, капусти й 
огірків - 2. При підгодівлі розсади 
віддавайте перевагу не азотним, а 
фосфорним і калійним добривам. 
Використовуйте регулятори рос-
ту, які забезпечуватимуть повно-
цінний розвиток рослин. 

Що робити, щоб розсада «не витягувалася»
Переросла розсада може виглядати досить міцною, 

але це буде помилкове враження. Насправді такі 
рослини дуже тендітні, мають слабкий імунітет. 

Після пересадження в ґрунт довше приживаються або 
гинуть. Причин такого явища чимало.
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

05.00 Новини.
09.30, 04.05 Енеїда.
10.35, 14.30 Телепродаж.
10.50 М/с “Книга джунглiв”.
12.45 Новини. Спецвипуск.
13.00 Х/ф “Грозовий перевал”, 1 с.
14.45 Х/ф “Грозовий перевал”, 2 с.
16.00, 03.30 Бюджетники.
16.30 Плiч-о-плiч.
16.50, 00.50, 05.25 #ВУкраїнi.
17.25 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25 Перша шпальта.
01.20 Спiльно.
01.45 Своя земля.
02.30 Погода.
02.35 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.00, 06.45 “Життя вiдомих людей”.
07.40 “ТСН-Тиждень”.
09.10 “Голос країни 10”.
11.30, 02.05 Х/ф “За правом любовi”.
19.30, 05.40 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Любовь без пам`ятi”.
00.10 Х/ф “Зроблено в Америцi”.
03.40 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 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.55 “Стосується 

кожного”.
11.10 Т/с “Мама буде проти”, 1 i 2 с.
12.25 Т/с “Мама буде проти”, 3 i 4 с.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Око 

за око”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
00.55 Т/с “Банкiри”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с “Вiддiл 44”.
05.55 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня.
08.45 “На трьох”.

09.40 Х/ф “Немовля на прогулянцi”.
11.25, 13.00 Х/ф “Моя супер-колишня”.
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “П`ятий вимiр”.
15.20 Х/ф “Люсi”.
16.55 Х/ф “Привид у бронi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Дизель шоу.
20.30 Х/ф “Озброєнi i небезпечнi”.
22.35 Х/ф “Плейбой пiд прикриттям”.
00.15 Х/ф “Вiлсон”.
01.50 Нацiональний вiдбiр. Євробачен-

ня 2020.
02.05 Стоп-10.

ÑТБ
06.05 Х/ф “Блеф”.
07.55 Х/ф “Ас”.
09.50 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
11.45 Х/ф “Закоханий до безтями”.
13.40 Т/с “Було у батька два сини”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
22.45 Т/с “Час кохати”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
08.00 Дiти проти зiрок.
10.00 М/ф “Хоп”.
12.00 Х/ф “Реальна сталь”.
14.20 Х/ф “Пiрати Карибського моря 5: 

Помста Салазара”.
17.00, 19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.10 Х/ф “Коломбiана”.
23.10 Х/ф “Янголи Чарлi”.
01.10 Т/с “Чаклунки”.
02.15 Євробачення.
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 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»
05.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
06.50 Зоряний шлях.
10.50 Т/с “Три сестри”, 1-4 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с “Три сестри”.
20.00 Х/ф “Красуня”.
22.20, 02.00 Т/с “Веселка в небi”.
01.30 Телемагазин.
02.40 Т/с “Чужi рiднi”.
04.05 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Дай лапу”.
08.50 “Навколо М”.
09.50 Х/ф “Кекс у великому мiстi”.
11.20 Х/ф “Майже молодята”.
13.00 Х/ф “Випадковий чоловiк”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30, 19.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Чоловiки у великому мiстi 2”.
02.00 Х/ф “Вiн i Вона”.
03.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50, 05.00 “Top Shop”.
05.20 Т/с “Банкiршi”.
13.00 Х/ф “Висота”.
14.45 Х/ф “За сiрниками”.
16.35, 02.35 “Випадковий свiдок”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “На Вас чекає громадянка Ни-

канорова”.
21.10 Х/ф “Далi нiкуди”.
23.10 Х/ф “Жiноча робота з ризиком 

для життя”.
01.35, 03.10 “Речовий доказ”.
04.05 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Тiмм Талер, або Проданий 

смiх”.
15.30 Країна У.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Святий Вiнсент”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.50, 00.45 Мiстична Україна.
07.40 Україна: забута iсторiя.
09.20 Речовий доказ.
10.30 Заборонена iсторiя.
12.10 Iгри iмператорiв.
18.00 Скептик.
21.00 Останнiй день Помпеї.
22.00 Мисливцi за скарбами.
23.55 Битва цивiлiзацiй.
01.35 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Кажан”.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.10 “Невiдома версiя”.
09.30 “Зорянi долi”.
11.00 Х/ф “Танцюрист диско”.
13.45 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
16.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Людина в прохiдному дворi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00, 10.30 “ДжеДАI”.
09.55 “Спецкор”.
11.05 “Загублений свiт”.
14.05 “Помста природи”.
14.15 Х/ф “Роман у джунглях”.
16.20 Х/ф “Заручниця 3”.
18.20 “Таємницi великих українцiв. Рок-

солана”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.40 “Облом.UA”.
03.50 21 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Олександрiя”.
05.30 Телемагазини.

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

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.15 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.

18.00 Т/с “Касл”.
20.30 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

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

ªâроñïорò
23.05, 09.30, 14.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Нове-Мєсто. Чоловiки. Мас-старт.
23.35, 13.30, 17.40 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Осло. HS 
134.

00.30, 15.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. 
Етап 1.

01.30 Велоспорт. Страде Б`янке. Чоловiки.
02.30, 12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Квiтфьєль. Чоловiки. Супергiгант.
03.15, 12.45, 19.50 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Офтершванг. Жiнки. Слалом. 
Спроба 2.

04.00, 10.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Осло. Чоловiки. Марафон. Класи-
ка. 50 км.

06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 
Жiнки. Мас-старт. Класика. 50 км.

07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Жiнки. Спринт.

08.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Жiнки. Мас-старт.

08.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Чоловiки. Спринт.

15.40, 21.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. 
Етап 2.

18.25, 22.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Лiллехаммер. HS 140. 
Квалiфiкацiя.

20.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Офтерш-
ванг. Жiнки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

22.00 Кiнний спорт. Global Champions 
League. Доха.

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

Iспанiї.
08.00, 13.45, 22.25 Топ-матч.
08.10 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.55 Бетiс - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Баварiя - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Болонья - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.15 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
20.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.30 Хет-трiк: Рой Макай. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
20.35 Баварiя - Депортiво (2002/2003). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
23.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.55 Атлетiко - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
01.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.30 Боруссiя (М) - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.10 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Мексики”.
13.10, 22.10 Святi та грiшнi.
14.25 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.10 Бюджетники.
15.45, 03.30, 05.25 #ВУкраїнi.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.30 Перша шпальта.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
00.00 “Зворотнiй вiдлiк”.
01.45 Своя земля.
04.05 Д/ф “Українська символiка. Гiмн”.

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 “Мiняю жiнку”.
14.20 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Мишоловка для кота”.
22.45, 00.40 “Одруження наослiп”.
02.20 Х/ф “За правом любовi”.
03.55 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 Х/ф “Любов без пересадок”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

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

за око”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
00.55 Т/с “Банкiри”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 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.
10.05 Х/ф “Моя супер-колишня”.
11.50, 13.20 Х/ф “П`ятий вимiр”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.30 Х/ф “Стирач”.
00.30 Х/ф “Дилер”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
06.00 Експерименти.
09.50 Т/с “Коли ми вдома”.
12.40 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 00.35 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
22.45 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Руйнiвник”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
21.00 Х/ф “Зiзнання”.
23.00 Х/ф “Янголи Чарлi: Повний вперед”.
01.10 Т/с “Чаклунки”.
02.20 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, 

02.25 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.

12.20, 03.15 Реальна мiстика.
14.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зречення”, 1 i 2 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Чужi рiднi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10, 15.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
19.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 Т/с “Доктор Хто”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Вимушенi обставини”.
08.55 Х/ф “На Вас чекає громадянка Ни-

канорова”.
10.35 Х/ф “Далi нiкуди”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 03.05 “Речовий доказ”.
16.50, 20.50, 02.25 “Випадковий свiдок”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
22.30 Т/с “Мiст”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Столику, накрийся”.
15.30 Країна У.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Зiрконавти.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, Т. Калотай, Б. Мамаем та 
М. Матросовим.

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

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

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

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

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

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

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.30, 02.15 Правда життя.
09.15, 00.20 Речовий доказ.
10.25, 18.15 Технологiї їжi.
11.15, 17.15 Iгри iмператорiв.
12.10 Сiяя: з нами у дику природу.
13.10 Iсторiя українських земель.
14.45, 20.05 Битва цивiлiзацiй.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
19.10 Вiйна всерединi нас.
20.55 Заборонена iсторiя.
22.30 Замерзла планета.
02.40 Потойбiччя. Сни.
03.30 1377 спалених заживо.
04.15 Прокляття Че Гевари.
05.05 Мiсто, яке зрадили.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Кажан”.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.10 “Невiдома версiя”.
09.30 “Зорянi долi”.
11.00 Х/ф “Танцюрист диско”.
13.45 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
16.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Людина в прохiдному дворi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50 “Помста природи”.
13.20 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
15.25 Х/ф “Безбашений Нiк”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.40 Х/ф “За межею порожнечi”.
02.05 “Облом.UA”.
03.50 21 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 

“Львiв”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.35 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

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

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

вання на вбивць”.
23.45 Мамареготала.
02.25 Чистоплюї.
03.20 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.30, 12.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Осло. Чоловiки. Марафон. Класи-
ка. 50 км.

01.00, 06.00, 11.35 Велоспорт. Париж - 
Нiцца. Етап 2.

02.00, 15.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Лiллехаммер. HS 140. 
Квалiфiкацiя.

02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфьєль. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфьєль. 
Чоловiки. Супергiгант.

04.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Чоловiки. Спринт.

05.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Чоловiки. Естафета.

07.00 Велоспорт. Страде Б`янке. Чоловiки.
07.30 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

форпост”.
08.00 Олiмпiйськi iгри. “Незабутнi мо-

менти”.
08.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.
09.30 Фехтування. Серiя Гран-прi. Бу-

дапешт.
10.35 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. Катар.
14.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Осло. HS 134.
16.35, 19.40, 22.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Лiллехаммер. 
HS 140.

18.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Жiнки. Мас-старт.

19.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 
Чоловiки. Мас-старт.

21.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Бетiс - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 15.15, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15, 17.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
09.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 18.45 Yellow.
10.30 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.15 “Великий футбол”.
14.00 Журнал Лiги Європи.
14.25 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.00 Барселона - Сосьєдад. Чемпiонат 

Iспанiї.
18.55 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Валенсiя - Аталанта. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Лечче - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
02.15 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат Укра-

їни.
04.05 Лейпцiг - Тоттенхем. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

9 березня

10 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.10, 00.00 Святi та грiшнi.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.30 Нашi грошi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.55 Розсекречена iсторiя.
01.45 Своя земля.
03.30 Спiльно.
04.05 UA:Фольк. Спогади.
05.25 #ВУкраїнi.

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

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.20 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Мишоловка для кота”.
22.45, 23.50, 00.40 “Свiт навиворiт 11: 

Китай”.
01.10 Х/ф “За правом любовi”.
02.45 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”.
12.55 Х/ф “Бiльше, нiж друг”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

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

за око”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
01.00 Т/с “Банкiри”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

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

Стогнiєм.
11.50, 13.20 Х/ф “Iграшковi солдатики”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Максимальний ризик”.
16.40 Х/ф “Стирач”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.25 Х/ф “Злочинець”.
00.25 Х/ф “Арена”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
06.00 Експерименти.
09.50 Т/с “Коли ми вдома”.
12.30 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 00.35 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
22.45 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Диявол носить Рrаdа”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.40, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф “Дiвчина в павутинi”.
23.10 Х/ф “Обитель зла”.
01.10 Т/с “Чаклунки”.
02.10 Служба розшуку дiтей.
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, 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, 02.45 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”, 3 i 4 с.
23.30 Т/с “Зречення”, 5 с.
00.25, 02.15 Т/с “Чужi рiднi”.
01.45 Телемагазин.

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

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

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

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Такi красивi люди”.
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 “Тихе слiдство”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 03.05 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 00.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
15.30 Країна У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Одного разу в Одесi.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, Т. Калотай, Б. Мамаем та 
М. Матросовим.

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
09.25, 00.20 Речовий доказ.
10.35, 18.20 Технологiї їжi.
11.25 Iгри iмператорiв.
12.25, 17.20 Сiяя: з нами у дику природу.
13.25 Iсторiя українських земель.
14.50, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.40, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 НЛО з минулого.
19.10 Мiстична Україна.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.30 Галапагоси.
02.25 Скептик.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Петля Нестерова”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.30 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.20 Х/ф “Полковник Редль”.
14.50 Х/ф “Потяг поза розкладом”.
16.15 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Обережно, бабусю!”
00.55 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Широко крокуючи 2”.
15.25 Х/ф “Безбашений Нiк 2”.
19.25 КУ з футболу. “Динамо” - 

“Олександрiя”.
21.25, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.50 “Облом.UA”.
03.50 22 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Марiуполь”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi галактики”.

07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-
рятiвнички”.

08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.15 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя великого вибуху”.
18.00 Т/с “Касл”.
20.25 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.50 Мамареготала.
02.40 Чистоплюї.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.10 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 

Жiнки. Мас-старт. Класика. 50 км.
00.15, 06.00, 15.00 Велоспорт. Париж - 

Нiцца. Етап 3.
01.00 Велоспорт. Страде Б`янке. Чоловiки.
02.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Лiллехаммер. HS 140. 
Квалiфiкацiя.

02.30, 14.35, 17.40 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Лiллехаммер. 
HS 140.

04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфьєль. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфьєль. 
Чоловiки. Супергiгант.

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

09.30 Тенiс. US Open. Фiнал. Медве-
дєв - Надаль.

15.40 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 4.
18.25 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Тронхейм. HS 138. 
Квалiфiкацiя.

19.45 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 
Доха. Фiнал.

20.00, 22.00 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 
Iндiан-Уеллс.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Болонья - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 23.55 Журнал Лiги Європи.
08.15 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Бетiс - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Львiв - Карпати. Чемпiонат України.
13.45, 20.15 Yellow.
13.55 Лечче - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 18.30 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40 Валенсiя - Аталанта. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.00 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.25 Live. Боруссiя (М) - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.25 Топ-матч.
21.45 Live. ПСЖ - Боруссiя (Д). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Лейпцiг - Тоттенхем. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
02.15 Барселона - Сосьєдад. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.05 Лiверпуль - Аталанта. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.10 Енеїда.
16.20, 00.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII етап. 

Контiолахтi. Спринт 10 км. Чоловiки.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.45, 01.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
03.30 Перша шпальта.
05.25 #ВУкраїнi.

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

00.50, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
14.25 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45, 01.00 Х/ф “Велика стiна”.
22.30 “Право на владу”.
02.30 Х/ф “За правом любовi”.
04.05 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 Х/ф “Пограбування по-бельгiйськи”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 02.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Око 

за око”.
23.45 Т/с “Розвiдники”.
00.55 Т/с “Банкiри”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

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

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

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.30, 13.20 Х/ф “Максимальний ризик”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Служителi закону”.
16.45 Х/ф “Злочинець”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
21.20 Т/с “Нюхач 4”.
22.25 Х/ф “Миротворець”.
00.30 Х/ф “Операцiя “Вiдплата”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
06.00 Експерименти.
09.50 Т/с “Коли ми вдома”.
11.35 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 00.45 Т/с “Слiпа”.
18.55 Один за всiх.
20.00, 22.45 Т/с “Одна брехня на двох”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Зiзнання”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “М`ята”.
23.00 Х/ф “Обитель зла: Апокалiпсис”.
00.50 Т/с “Чаклунки”.
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 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 Зоряний шлях.
11.20 Мiсiя: краса.
12.20, 03.10 Реальна мiстика.
14.20, 15.30, 04.00 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зречення”, 6 i 7 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Зречення”, 8 с.
01.00, 02.15 Т/с “Чужi рiднi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Навколо М”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00, 17.25, 00.15 Т/с “Мисливцi за 

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

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

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Прорив”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.25 “Випадковий 

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

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Мiсто прийняв”.
10.35, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.00, 03.10 “Речовий доказ”.
18.20, 04.10 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Далека дорога”.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, Т. Калотай, Б. Мамаем та 
М. Матросовим.

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

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

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30, 18.15 Технологiї їжi.
11.20 Мисливцi за торнадо.
12.10, 17.15 Сiяя: з нами у дику природу.
13.10 Iсторiя українських земель.
14.45, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.30 Галапагоси.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.15 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.05 Х/ф “Зiрки Егера”.
14.50 Х/ф “Обережно, бабусю!”
16.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
00.40 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.25, 18.15 “Спецкор”.
10.05, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 “Помста природи”.
13.55 Х/ф “Зiткнення”.
15.25 Х/ф “Безбашений Нiк 3”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.35 “Облом.UA”.
03.50 21 тур ЧУ з футболу. “Десна” - 

“Зоря”.
05.30 Телемагазини.

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

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.

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

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

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 06.00, 19.45, 22.00 Тенiс. WTA 

Premier Mandatory. Iндiан-Уеллс.
04.00 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

форпост”.
04.30 Олiмпiйськi iгри. “Незабутнi мо-

менти”.
05.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.
07.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Красноярськ. 

Лижна акробатика.
08.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 

Жiнки. Мас-старт. Класика. 50 км.
09.00, 11.00, 14.50 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Тронхейм. 
HS 138. Квалiфiкацiя.

09.30, 14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Офтершванг. Жiнки. Слалом. Спро-
ба 2.

10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Офтерш-
ванг. Жiнки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

12.00 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко. 
Етап 1.

13.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 4.
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Чоловiки. Мас-старт.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Чоловiки. Спринт.
17.50 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Тронхейм. HS 138.
20.00 Тенiс. АТР “Мастерс”. Iндiан-Уеллс.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
07.45, 12.50, 03.15 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15 Боруссiя (М) - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
10.50 Валенсiя - Аталанта. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.40, 03.05 Yellow.
13.20 Лейпцiг - Тоттенхем. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.10, 00.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.00, 20.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40 Лiверпуль - Аталанта. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.30, 03.45 ПСЖ - Боруссiя (Д). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.50, 23.55 “Шлях до Гданьська”.
21.55 Live. Вольфсбург - Шахтар. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
01.15 “Лiга Європи. Online”.
05.35 Топ-матч.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

11 березня

12 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.40, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.25 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
16.20, 00.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII етап. 

Контiолахтi. Спринт 7,5 км. Жiнки.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.15 VoxCheck.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
01.30, 05.25 #ВУкраїнi.
03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.

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

04.35 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25, 14.20 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 Х/ф “Iгри гумору”.
22.30, 00.30 “Лiга смiху”.
02.20 Х/ф “Реквiєм за вбивцею”.
05.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.30, 22.55 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
13.00 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
14.45, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Чорногорiя. Битва за православ`я”.
03.05 Х/ф “Повiсть про перше кохання”.
04.30 “Орел i решка. Морський сезон”.
05.10 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.20 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.
11.00 Х/ф “Невдахи”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Пiдняти перископ”.
14.55, 16.20, 22.40 “На трьох”.
16.40 Х/ф “Озброєнi i небезпечнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
23.35 Х/ф “Плейбой пiд прикриттям”.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
05.35 Хата на тата.
14.25, 18.00, 19.00 Холостяк.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Небачене Євробачення 2020.
23.00 Т/с “40+, або Геометрiя почуттiв”.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Вар`яти.
08.00 Дiти проти зiрок.
10.10 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
13.00 Х/ф “М`ята”.
15.00 Х/ф “Дiвчина в павутинi”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
23.20 Х/ф “Обитель зла: Вимирання”.
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 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 Мiсiя: краса.
12.20, 03.50 Реальна мiстика.
14.20, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Утiкачка 2”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Утiкачка 2”.

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

таження”.
17.35 Х/ф “Дiти шпигунiв 4: Армагеддон”.
19.10 Х/ф “Дев`ятки”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.00 “Орел i решка. Невидане”.
01.00 “Бiйцiвський клуб”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Мамо, я льотчика люблю”.
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 “Постарайся залишитися жи-

вим”.
10.20, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50, 03.55 “Правда життя”.
14.05, 02.55 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.55, 20.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 15.55 Країна У.
10.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Пригоди у Вегасi”.
17.25 Х/ф “Знайомтеся - Бiлл”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
23.00 Х/ф “Iдеальний самець”.
00.35 17+.
02.05 Теорiя зради.
02.55 БарДак.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, Т. Калотай, 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.

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

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та М. Стецюк.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

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

МÅГА
06.00, 02.40 Бандитська Одеса.
08.00, 01.30 Правда життя.
09.05, 00.20 Речовий доказ.
10.15, 18.15 Технологiї їжi.
11.10 Сiяя: з нами у дику природу.
13.10 Мiсця сили.
14.00 Легендарнi замки Закарпаття.
14.50, 19.55 Битва цивiлiзацiй.
15.45, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.35, 21.45 НЛО з минулого.
17.25 Мисливцi за торнадо.
19.05 Мiстична Україна.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.30 Галапагоси.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Ван Гог не винен”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.40 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.45 “Зорянi долi”.
11.30 Х/ф “Як вийти замiж за короля”.
13.00 Х/ф “Без панiки, майоре Кардош!”
14.50 Х/ф “Дежа вю”.
16.50 Х/ф “Принцеса на бобах”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Дванадцята нiч”.
00.35 Х/ф “Двоє пiд однiєю парасоль-

кою”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 5”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 “Помста природи”.
14.00 Х/ф “Останнiй бiй”.
15.30 Х/ф “Безбашений Нiк 4”.
19.25 Х/ф “Страхувальник”.
21.25 Х/ф “Останнiй кордон”.
23.15 Х/ф “Бої в бронежилетах”.
01.05 Х/ф “Останнiй акулячий торнадо. 

Час настав”.
02.30 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.40, 02.20 Мамареготала. Най-

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

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

вання на вбивць”.
23.00 Без краватки.
23.25 Х/ф “Останнiй самурай”.
03.10 “Роздовбаї”.
03.55 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 05.00, 07.05 Тенiс. АТР “Мас-

терс”. Iндiан-Уеллс.
03.00 Тенiс. WTA Premier Mandatory. 

Iндiан-Уеллс.
08.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Жiнки. Естафета.
09.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Жiнки. Мас-старт.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Па-

ралельний слалом.
10.30, 20.20 Снукер. Gibraltar Open.
14.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Жiнки. 

Слалом-гiгант. Спроба 1.
16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Жiнки. Спринт.
17.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Жiнки. 

Слалом-гiгант. Спроба 2.
19.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Вiкерсунд. HS 240. 
Квалiфiкацiя.

22.30 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Ман-
честера. 1 день.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 02.15 Лiверпуль - Аталанта. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.40, 12.15 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.05, 00.10 Севiлья - Рома. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
09.50, 14.35 Yellow.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Рейнджерс - Байєр. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
12.45 ЛАСК - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
16.05, 18.55 “Шлях до Гданьська”.
17.05 Вольфсбург - Шахтар. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
19.45, 02.00 Топ-матч.
19.50 “Лiга Європи. Online”.
21.40 Live. Ювентус - Лечче. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
04.05 Реал - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.25 Ролик Роз`яснення ЦВК.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

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

Новини.
09.30, 03.15 Енеїда.
10.30, 13.45 Телепродаж.
10.45 М/с “Книга джунглiв”.
12.05 Х/ф “Три золотих волосини”.
14.05, 21.20 Д/с “Дикi тварини”.
14.35, 00.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII етап. 

Контiолахтi. Переслiдування 12,5 км. 
Чоловiки.

15.40 Плiч-о-плiч.
16.00, 02.20, 05.00 Бюджетники.
16.35, 00.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII 

етап. Контiолахтi. Переслiдування 
10 км. Жiнки.

17.40, 02.45 #ВУкраїнi.
18.20 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.00 Х/ф “На межi”.
04.10 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Термiнал”.
12.40 Х/ф “Зелена миля”.
16.30, 21.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 04.35 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25, 03.05 “Українськi сенсацiї”.
22.45 “Святковий концерт. Шевченкiвська 

премiя”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 Х/ф “Iгри гумору”.

Iíòер
05.40 “Чекай на мене. Україна”.
07.15 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Х/ф “Невиправний брехун”.
12.30 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
14.00 Х/ф “Три плюс два”.
15.40 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх. Краще”.
22.25 Т/с “Однолюби”.
02.25 “1961. Таємниця київського потопу”.
03.15 “Подробицi” - “Час”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
05.00 Особливостi нацiональної роботи.
06.40, 03.00 Я зняв!
06.45 Х/ф “Невдахи”.

08.25 Т/с “Вiддiл 44”.
10.05 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.55 Х/ф “Холостяцька вечiрка 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Три iкси: Реактивiзацiя”.
21.00 Х/ф “Той, хто бiжить по лезу 2049”.
23.50 Х/ф “Арена”.
01.35 Х/ф “Вiлсон”.

ÑТБ
05.40 Прокинься з Ектором!
07.30 Т/с “Одна брехня на двох”.
11.10 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
16.05 МастерШеф. Професiонали.
19.00 МастерШеф. Професiонали 2.
21.45 Х/ф “Джентльмени удачi”.
23.25 Джентльмени удачi: невiдома версiя.
00.20 Т/с “Слiпа”.

Íоâий êаíаë
06.00 Стенд-Ап.
06.50 Вар`яти.
10.40 Хто зверху? (12+).
14.30 Х/ф “Коломбiана”.
16.35, 18.35 Kids` Time.
16.40 М/ф “Рiо 2”.
18.40 Х/ф “Воркрафт: Початок”.
21.00 Х/ф “Хоббiт: Несподiвана подорож”.
00.20 Х/ф “Обитель зла”.
02.20 Зона ночi.

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

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

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

07.20, 08.20 Планета iнновацiй.
07.50, 08.50, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.15 На власнi очi.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 17.10, 22.00, 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Зречення”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Зречення”.
17.00 Т/с “Наша лiкарка”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Наша лiкарка”.
23.00 Т/с “Каблучка з бiрюзою”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Каблучка з бiрюзою”.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Мiй маленький понi у кiно”.
11.00 Х/ф “Бунтарка”.
12.50 Х/ф “Дiти шпигунiв 4: Армагеддон”.
14.20 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.00 Х/ф “Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику”.
02.10 “Бiйцiвський клуб”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Постарайся залишитися жи-

вим”.
06.30 Х/ф “Чорний трикутник”.
10.20 Х/ф “В останню чергу”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.20 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
21.15 Х/ф “База “Клейтон”.
23.10 Х/ф “Смерть негiдника”.
01.40 “Професiї”.
03.45 “Речовий доказ”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Пiдводна братва”.
12.35 Х/ф “Тiмм Талер, або Проданий 

смiх”.
14.25 4 весiлля.
17.25 Х/ф “Iдеальний самець”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та М. Стецюк.

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

ефiрi з Л. Мамедовою.
20.30 “Вiйна за незалежнiсть”.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.40 Мiстична Україна.
07.30 Україна: забута iсторiя.
09.15 Речовий доказ.
10.25, 23.55 Битва цивiлiзацiй.
11.15 Заборонена iсторiя.
12.10 Планета динозаврiв.
15.35 Галапагоси.
18.35 Два Миронових.
19.25 Юрiй Нiкулiн.
20.10 Мерилiн Монро.
21.00 Турки-османи.
00.45 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Вiдданий друг”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.30 “Невiдома версiя”.
10.20 Х/ф “Золотий гусак”.
11.35 Х/ф “Король Дроздовик”.
13.15 Х/ф “Циган”.
19.45 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 “Загублений свiт”.
08.00 “ДжеДАI”.
12.55 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
14.55 Х/ф “Заручниця 3”.
16.55 23 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Десна”.
19.00 Х/ф “Голодний кролик атакує”.
21.00 Х/ф “Медальйон”.
22.40 Х/ф “Тавро”.
00.20 Х/ф “Дефектнi”.
02.05 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi галактики”.
08.25 М/ф “Качинi iсторiї”.
10.10 Середземноморський Check-in.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 Мамареготала.
16.20 Файна Юкрайна.
18.00 Т/с “Касл”.
02.45 Чистоплюї.
03.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 04.00 Велоспорт. Тiррено - 

Адрiатiко. Етап 3.
01.20, 05.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. 

Етап 6.
02.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiкерсунд. HS 240.
02.30, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
03.00, 08.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Контiолахтi. Жiнки. Спринт.
06.00 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Ман-

честера. 1 день.
07.00, 21.00 Снукер. Gibraltar Open.
08 .45 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-
гора. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 1.

11.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре. Жiнки. 
Слалом. Спроба 1.

12.25 Лижне двоборство. Кубок свiту. Шо-
нах. HS 106.

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

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

15.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. Шо-
нах. Гонка переслiдування.

16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Гонка переслiдування.

16.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Гонка переслiдування.

17.25 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Вiкерсунд. HS 240. Команди.

19.25 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Спринт 
Тур”. Квебек. Чоловiки i жiнки. Кла-
сика.

22.30 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Ман-
честера. 2 день.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Рейнджерс - Байєр. 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45, 18.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 “Лiга Європи. Online”.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 “Суперматч” (Мiлан - Iнтер). Тревел-

шоу.
11.10, 17.15, 21.25 Yellow.
11.20 Реал - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
13.10, 18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
13.40 Вольфсбург - Шахтар. 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
15.30, 23.40, 01.40, 03.45 Топ-матч.
16.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Боруссiя (Д) - Шальке. 

Чемпiонат Нiмеччини.
19.25 Live. Мальорка - Барселона. 

Чемпiонат Iспанiї.
21.40 Live. Сампдорiя - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50, 03.55 Матч. Чемпiонат України.
01.55 Унiон - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

13 березня

14 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

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

Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 13.15 Телепродаж.
10.45 М/с “Книга джунглiв”.
12.05 Х/ф “Бал казок”.
13.35 Д/с “Мегаполiси”.
14.05, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. VIII етап. 

Контiолахтi. Одиночна змiшана ес-
тафета.

15.05, 05.00 Бюджетники.
15.35, 04.35 #ВУкраїнi.
16.05, 03.10 Бiатлон. Кубок свiту. VIII 

етап. Контiолахтi. Змiшана естафе-
та 4х7,5 км.

17.45 UA:Бiатлон. Студiя.
18.25 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Особливий загiн”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.20 Д/с “Дикi тварини”.
22.00 Х/ф “Запалюючи зiрки”.
23.55 Х/ф “На межi”.
01.45 Своя земля.

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”.
11.15 Х/ф “Любовь без пам`ятi”.
15.10 Т/с “Мишоловка для кота”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.20 Х/ф “Термiнал”.
01.40 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.

Iíòер
05.30, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
06.20, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
07.15 Х/ф “Самотня жiнка бажає позна-

йомитися”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 Х/ф “Зорро”.
14.15 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
17.50 Х/ф “Мiльйонер з трущоб”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Всi грошi свiту”.
23.00 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
01.00 “Речдок”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.35 Факти.
06.00, 09.30 Секретний фронт. Дайджест.

06.50 Антизомбi. Дайджест.
07.45 Громадянська оборона.
10.20, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф “Той, хто бiжить по лезу 2049”.
16.50 Х/ф “Три iкси: Реактивiзацiя”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Вiд колиски до могили”.
22.20 Х/ф “Денне свiтло”.
00.30 Х/ф “Тонка червона лiнiя”.
03.15 Я зняв!

ÑТБ
06.00 Все буде смачно!
07.55 Прокинься з Ектором!
09.50 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.30 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 Таємний агент. Пост-шоу.
06.40 Вар`яти.
07.40 Дiти проти зiрок.
09.55, 11.55 Kids` Time.
10.00 М/ф “Рiо 2”.
12.00 Х/ф “Воркрафт: Початок”.
14.10 Х/ф “Хоббiт: Несподiвана подорож”.
18.00 Х/ф “Хоббiт: Пустка Смауга”.
21.00 Х/ф “Хоббiт: Битва п`яти воїнств”.
23.50 Х/ф “Обитель зла: Апокалiпсис”.
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.
08.40 Х/ф “Красуня”.
11.00 Т/с “Наша лiкарка”.
14.55 Х/ф “Паперовi квiти”.
17.00 Т/с “Стань моєю тiнню”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Стань моєю тiнню”.
23.00 Т/с “Тест на любов”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Тест на любов”.
02.50 Т/с “Каблучка з бiрюзою”.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.35 Х/ф “Бунтарка”.
11.25 Х/ф “Дев`ятки”.
13.20 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.50 Х/ф “Парубоцька вечiрка”.
02.20 “Бiйцiвський клуб”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Данило - князь Галицький”.
07.30 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
12.40 Х/ф “Старий Хотабич”.
14.15 Х/ф “Командос”.
17.00 Х/ф “База “Клейтон”.
19.00 Х/ф “У зонi особливої уваги”.
20.50 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
22.30 Х/ф “Штольня”.
00.05 Х/ф “Смерть негiдника”.
02.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф “Їжачок Боббi: Колючi при-

годи”.
11.40 Х/ф “Далека дорога”.
14.00 4 весiлля.
17.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Хапай i тiкай”.
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. Тулин-
ською.

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. Кур-

бановою 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.
07.05, 01.15 Мiстична Україна.
07.55 Україна: забута iсторiя.
09.35 Речовий доказ.
10.45, 00.25 Битва цивiлiзацiй.
11.35 Заборонена iсторiя.
12.25 Турки-османи.
15.20 Сiяя: з нами у дику природу.
18.20 Богдан Ступка.
19.20 Ролан Биков.
20.10 Володимир Iвасюк.
21.00 Планета динозаврiв.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Казка про жiнку i чоловiка”.
07.25, 09.15, 02.15 “Телемагазин”.
07.55, 09.05 М/ф.
08.15, 10.00 “Невiдома версiя”.
09.45, 02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
10.50 Х/ф “Небезгрiшний”.
12.10 Х/ф “Iзi”.
14.00 Х/ф “Вусатий нянь”.
15.20 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
17.05 Х/ф “Живе такий хлопець”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.05 “Загублений свiт”.
08.05 “ДжеДАI”.
12.00 Х/ф “Перехрестя”.
13.55 23 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Шах-

тар”.
16.00 Х/ф “Бунт”.
17.30 Х/ф “Гнiв”.
19.20 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
21.10 Х/ф “Макс Пейн”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 Т/с “Зустрiчна смуга”.
02.35 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi галактики”.
08.25 М/ф “Качинi iсторiї”.
10.10 Суперматч.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.40 Мамареготала.
15.50 Файна Юкрайна.
17.00 Х/ф “Червона спека”.
19.00 Х/ф “Термiнатор 2: Судний день”.

21.40 Х/ф “Згадати все”.
00.00 Х/ф “Термiнатор”.
03.00 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.25, 05.00 Велоспорт. Тiррено - 

Адрiатiко. Етап 4.
01.00, 06.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. 

Етап 7.
02.00, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Краньска-гора. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

02.30, 16.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Вiкерсунд. HS 240. Ко-
манди.

04.00 Снукер. Gibraltar Open.
07.00 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Ман-

честера. 2 день.
08.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Чоловiки. Гонка переслiдування.
08.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Жiнки. Гонка переслiдування.
09.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-

гора. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 1.

10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-
гора. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

11.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. Шо-
нах. HS 106.

13.15, 16.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Краньска-гора. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Сiнгл-мiкст.

15.00 Снукер. Gibraltar Open. 1/4 фiналу.
17.20 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiкерсунд. HS 240.
19.15 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Змiшана естафета.
20.05 Снукер. Gibraltar Open. 1/2 фiналу.
21.00 Снукер. Gibraltar Open. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Сельта - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Боруссiя (Д) - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.55, 17.45, 23.00 Футбол News.
10.25, 01.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Мальорка - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
13.40, 16.20, 20.15 Yellow.
13.55, 16.55 Live. Матч. Чемпiонат України.
14.45 Футбол Tables.
16.30, 18.55, 03.30, 05.30 Топ-матч.
19.25 Live. Гранада - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.20 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
01.40 Лацiо - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Удiнезе - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 15 березня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 9 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці дель Монте» +16 
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 22.00 Єдина країна                                                                         
08.30, 17.00,  Машина часу
09.00, 00.50 Час-Tайм
09.30, 16.00 Кіндер клуб
10.05, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00 Шлягер року. Фінал 2019
14.00 Х.ф. «Тільки після Вас»  
17.30 Про нас
19.00 У фокусі Європа
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 «На контролі».Пряма лінія з 

міським головою С.Надалом
21.30 Сільський календар
22.25 TNEU news
22.40, 03.50 Х.ф.«Сон» 
01.10 Х.ф. «Тільки після Вас»  
03.00 Хіт-парад

Віâòороê, 10 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.15  За спорт
07.00 Єдина країна
07.25 TNEU news
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 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»     
11.15 Базові цифрові навички
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні 
вісті

12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 22.35 Х.ф.«Мовчи в ганчі-

рочку» +16
01.00 Х.ф. «Охоронець брами» 
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 Музична програма «Гал-

кліп»
04.00 Х.ф.«Мовчи в ганчіроч-

ку» +16

Ñереда, 11 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 У фокусі Європа

08.00 Начинка
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Живий»  
16.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Виверження 

вулкану» +16

Чеòâер, 12 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті 

07.35 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, 01.00 Х.ф.«Золотошукачі» 
15.45, 20.25 Добрі традиції  
17.30 Музична програма «Гал-

кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич 
22.35, 04.00 Х.ф.«Святкові вело-

перегони» +16 

П’яòíиця, 13 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадко-

ємці 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 
Провінційні 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.«Історія ко-

хання»  
16.10 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ новини

20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна                                                                         
22.35, 04.00 Х.ф.«Пощастить у ко-

ханні» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 14 áерезíя
06.00 Українські традиції  
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30 Євромакс
11.30 Сім’я від А до Я 
12.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф.«Всі справжні ді-

вчата» +16 
14.40 Дитяча програма «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 Програма «Начинка»
20.40 «4 стихії».Концерт О.Божика 
22.40, 04.00 Х.ф.«Живим» 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Сім’я від А до Я 

Íедіëя, 15 áерезíя
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30, 15.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30 Базові цифрові навички
09.45 Українські традиції
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з            
Архикатедрального Собо-
ру УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
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
21.00, 02.30 Музична програма 

«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Одного разу у 

Франції» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Живим»

  ТТБ
Поíедіëоê, 09 áерезíя
7.00, 13.30 Своя земля 
7.40 Мандруємо вдома 
7.50, 17.15 Населена земля 
8.15 UA Музика
8.20, 11.05, 16.50 Лайфхак укра-

їнською
8.35, 21.45 Сильні 
8.50 До дня народження Тараса Шев-

ченка. Концертна програма з 
Будинку Звукозапис “Тарасо-
ва весна” 

10.10, 17.40 Енеїда 
10.40 Бюджетники 
11.20 Українська абетка.Першосвіт.
11.25 Мультфільм “Сандокан “ 
12.10 Ти і поліція
12.20 Д/ц “Двоколісні хроніки”
13.00 Діалоги
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25, 22.05 Розсекречена історія 
15.20 Художній фільм “Сон”
16.30 Д/п “Січ”
17.00, 20.15 Пліч-о-пліч
18.10 Сильна доля
19.00 Новини
19.20 #ВУКРАЇНІ
20.30 Разом 
20.55 Д/п “Я - Бот” 

Віâòороê , 10 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Но-

вини”
9.00 UA: Фольк. Спогади 
9.50, 17.40 Енеїда 
10.40 Бюджетники 
11.05 Лайфхак українською
11.20 Мультфільм “Сандокан “
12.10 Українська абетка.Першосвіт. 
12.15 Додолики
12.40 Загадки чернівецьких атлантів
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10, 22.05 Розсекречена історія .
16.00 Д/цикл «Ігри імператорів» 
16.55 Школа доступності
17.15 ЗміниТи 
18.05 Сильна доля 
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.45 Школа доступності
21.50 Сильні 

Ñереда, 11 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Но-

вини”
9.00 UA: Фольк. Спогади 
9.45 Енеїда 
10.35 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Ти і поліція
11.25 Мультфільм “Сандокан “ 
12.10 Українська абетка.Першосвіт. 
12.15 Додолики
12.40 Загадки чернівецьких атлантів
12.45 Ранковий гість

13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Сильні 
14.35 Д/с “Супер-чуття” 
15.00 Школа доступності
15.05 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 
17.15 Населена земля 
17.40 Д/ц “Аромати Іспанії”
18.05 Сильна доля 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 Д/п “Олесь Шевченко. Як на 

сповіді” із циклу “Дисиденти”
21.45 ЗміниТи 
21.55 Школа доступності
22.05 Розсекречена історія 

Чеòâер, 12 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Но-

вини”
9.00 UA: Фольк. 
9.50, 17.40 Енеїда 
10.40 Бюджетники . 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Ти і поліція
11.25 Мультфільм “Сандокан “ 
12.10 Українська абетка.Першосвіт. 
12.15 Додолики
12.40 Загадки чернівецьких атлантів
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Розсекречена історія 
16.05 Д/с “Супер-чуття” 
17.15, 20.15 Пліч-о-пліч 
18.05 Загадки чернівецьких атлантів
18.15 Фільм-концерт “Supernation” 

гурту “Друга ріка” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
21.20 Крим .Реалії 
21.50 Сильні 
22.05 Розсекречена історія 

П’яòíиця, 13 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Но-

вини”
8.35 “Файний ранок”
9.00 UA: Фольк. Спогади 
9.50. 17.40 Енеїда 
10.35 Бюджетники 
11.00 Лайфхак українською
11.15 Ти і поліція
11.20 Мультфільм “Сандокан “
12.10 Українська абетка.Першосвіт. 
12.15 Додолики
12.40 Загадки чернівецьких атлантів
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Д/ф “Одесити на Донбасі” 
15.20 Розсекречена історія 
16.10. 20.15 Сильні 
16.25 Школа доступності
16.30 Д/с “Супер-чуття” 
17.15 Артефакти 
18.10 Концертна програма “Арсен 

Мірзоян. Київ”
19.45 Своя земля
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Пліч-о-пліч 
22.05 Розсекречена історія 

 Ñóáоòа, 14 áерезíя
7.00 Мультфільм “Сандокан “ 
7.20 Українська абетка.Першосвіт. 
7.25 Відкривай Україну з Суспільним 
7.50 Ти і поліція
8.00 “Файний ранок”
9.30 Пліч-о-пліч
9.50 Загадки чернівецьких атлантів
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 Бюджетники 
11.35 Д/ц “Браво шеф” 
12.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
13.00, 20.05 Пліч-о-пліч
13.30 Тема дня 
13.55 Разом 
14.20, 19.35 #ВУКРАЇНІ 
14.45 Д/ф “Заміновані вірністю” 
15.10 Д/ф “Одесити на Донбасі” 
15.40 Розсекречена історія 
16.35 Українська читанка 
16.40 ЗміниТи 
17.15 Українська читанка 
16.55 Х/ф “Клара і Франциск” 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
20.30 Фільм-концерт “Supernation” 

гурту “Друга ріка” 
21.15 Сильна доля. 
22.05 Букоголіки 
22.30 Документальна програма “Ди-

вись українською” 

Íедіëя,15 áерезíя 
7.00 Мультфільм “Сандокан “
7.25 Додолики
7.50 Відкривай Україну з Суспільним 
8.15 Ти і поліція
8.20 Загадки чернівецьких атлантів
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти 
9.55 Мандруємо вдома 
10.05 Лайфхак українською
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 Бюджетники Дайджест 
11.40 Енеїда 
12.30 Документальний цикл “Двоко-

лісні хроніки”
12.45 Загадки чернівецьких атлантів 
13.00, 18.20 Пліч-о-пліч 
13.10 КримРеалії
13.30 Своя земля
13.55 Разом 
14.20. 19.55 #ВУКРАЇНІ
15.15 Розсекречена історія 
16.05 ЗміниТи 
16.15 Школа доступності 
16.25 Телесеріал “Дірк Джентлі”, 
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19.10 ЗміниТи 
19.25 Своя земля
20.20 Разом 
20.45 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019 “Хмарно з про-
ясненнями”

21.15 Сильна доля.
22.05 Д/ц “Фестивалі планет” 
22.30 Д/ц “Дикі тварини” 
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Яйце – доступний 
дієтичний продукт, 
що містить холін, 

який важливий для 
нервової системи. В 
одному яйці 12% добової 
дози білка, вітаміни А, 
В6, В12, а також залізо, 
фосфор і цинк. Чим не 
привід з’їсти яєчню?

Яйця є універсальним про-
дуктом харчування. І з них мож-
на створити стільки смакоти!

Пропонуємо 8 незвичайних, 
але простих сніданків з яєць, 
які сподобаються всій родині

Омлет-суфле з шинкою і 
пармезаном

Готується швидко і вихо-
дить смачним. Крім того, крім 
шинки й пармезану можна до-
давати бекон, будь-які овочі, 
копчену або солону рибу, та й 
взагалі, що душі завгодно.

ПОТРІБНО: яйця - 6 шт., 
цибуля-порей -1 шт., шинка - 
100 г, вершкове масло  - 50 
г, сметана - 200 г, вершки 20% 
- 100 мл, мускатний горіх, сіль і 
перець - за смаком, пармезан 
- 50 г, петрушка - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ваємо зі сметаною, вершками, 
нарубленою петрушкою, мус-
катним горіхом, сіллю і перцем. 
Після цього яєчну масу змішу-
ємо з тертим пармезаном. На-
різаємо шинку і обсмажуємо 
на вершковому маслі до злег-
ка золотистого кольору, після 
чого додаємо нарізану цибулю-
порей (тільки білу частину сте-
бла) і смажимо, поки порей не 
стане м’яким. Заливаємо шинку 
і цибулю-порей яєчною суміш-
шю і відправляємо в духовку, 
розігріту до 180 градусів на 
20 хвилин. Виймаємо готовий 
омлет з духовки, даємо йому 
кілька хвилин охолонути, щоб 
було зручніше різати на порції, 
і подаємо до столу.

Фріттата з грибами

Якщо не знаєте, що зробити 
на сніданок, пропонуємо рецепт 
фріттати. Італійський омлет з 

грибами виходить смачним і 
ситним, до того ж готується він 
легко, а головне - швидко!

ПОТРІБНО: яйця - 4 шт., пе-
чериці - 300 г, цибуля - 1 шт., 
тертий пармезан - 1 ст.л.

ПРИГОТУВАННЯ: обсма-
жуємо дрібно нарізані гриби з 
цибулею на оливковій олії, до-
даємо сіль і перець за смаком. 
Збиваємо яйця з двома лож-
ками тертого пармезану і за-
ливаємо цією сумішшю гриби. 
Запікаємо в розігрітій до 180 
градусів духовці 10 хвилин. По-
сипаємо готову фріттату зелен-
ню з сиром і ріжемо на порції. 
Фріттата з грибами готова!

Шакшука
Шакшука — це єврейський 

омлет, традиційна страва Ізра-
їлю. Шакшука як сніданок все 
ж більше варіант для вихідного 
дня, адже сюди входить часник.

ПОТРІБНО: яйця - 3 шт., 
помідори (великі) - 2 шт., час-
ник - 1 зубчик, цибуля - 1/4 шт. 
болгарський перець - 1/2 шт., 
Цусіні - 1/2 шт., консервовані 
томати - 300 г, петрушка - 4 гі-
лочки, зіра - 1 дрібка, оливкова 
оіля - 2 ст. л., вершки (або рід-
кий йогурт) - 15 г, сіль і перець 
- за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: наріжте 
помідори великими кубиками 
і перекладіть в миску. Очис-
тіть зубчик часнику роздушіть 
ножем і дрібно поріжте, до-
дайте до томатів. Туди ж до-
дайте дрібно нарізану цибулю 
(приблизно чверть середньої 
цибулини). Половину червоно-
го болгарського перцю спершу 
наріжте смужками, а потім - 
великими кубиками. Полови-
ну невеликого цукіні наріжте 
пластинками, а потім порайте 
на кубики такого ж розміру, 
як перець і томати. Додайте в 
миску з овочами консервовані 
томати, вони нададуть страві 
чудового аромату і насиченості. 
Посоліть і додайте 1 ст. л. олив-
кової олії. Розігрійте в сковоро-
ді 1 столову ложку оливкової 
олії і обсмажте овочеву суміш 
на середньому вогні приблизно 
5-7 хвилин до м'якості. Додайте 
1 дрібку зіри. Акуратно розбий-
те в сковорідку 3 яйця. Посоліть 
за смаком і готуйте приблизно 
2-3 хвилини на невеликому 
вогні. Додайте в сковорідку 15 
г натурального йогурту або гус-
тих вершків. Тушкуйте страву 
на невеликому вогні приблиз-
но 7-10 хвилин або поставте 
в заздалегідь розігріту до 220 
градусів духовку на 3-5 хвилин, 
в залежності від того якому сту-
пеню готовності яєць ви надає-
те перевагу. Відокремте листя 
від 4-х гілочок петрушки і по-
сипте шакшуку перед подачею 
на стіл.

Яєчня в булочці з грибами

ПОТРІБНО: яйце - 1 
шт., булочка - 1 шт., пів цибули-
ни, гриби - 150 г, смета-
на - 3 ст.л., перець, сіль і 
зелень - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізає-
мо дрібним кубиком гриби та 
цибулю. Викладаємо в розігрі-
ту олію цибулю та обсмажуємо 
1-2 хвилини. Додаємо гриби та 
обсмажуємо, доки з них не ви-
йде вся рідина. Додаємо смета-
ну та обсмажуємо пару хвилин. 
Солимо та перчимо. Зрізаємо 
верхню частину булочки та ви-
ймаємо м’якуш. Викладаємо в 
булочку гриби, рублену зелень 
та розбиваємо яйце. Ставимо 
булочки на деко з пергаментом 
та відправляємо в розігріту до 
180°С духовку. Запікаємо, доки 
яйця не звернуться.
Японський омлет оякодон 

з рисом і куркою

Цю страву придумали в 
Осаці у 1900 році. У перекладі 
з японської оякодон означає 
«батьки і діти»: мається на ува-
зі курка і яйце. Але готувати 
омлет можна і з яловичиною. 
Теж смачно. 

ПОТРІБНО: 3-4 яйця, 0,5 
скл. рису, 300 г курячого філе, 1 
цибулина, 2 ст. л. цукру, 6-7 ст. л. 
соєвого соусу, невеликий пучок 
зеленої цибулі або іншої зелені.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
почистити, нарізати півкільця-
ми і покласти в розігріту сково-
роду з киплячим соєвим соусом. 
Підсолодіть цибулю і готуйте 
пару хвилин, періодично по-
мішуючи. Якщо хочете ніжну 
консистенцію омлету, на цьому 
етапі додайте до класичного 
рецепту молоко. Філе промий-
те, просушіть паперовим руш-
ником і наріжте невеликими 
скибочками. Додайте до цибу-
лі та перемішайте. Коли філе 
з одного боку побіліє, акурат-
но переверніть скибочки і ще 
трохи тушкуйте, не більше 3-4 
хвилин. В цей час збийте яйця. 
Врахуйте, що солити їх не по-
трібно, адже в рецепті викорис-

товується соєвий 
соус. Він досить солоний. Яєчну 
суміш вилийте на сковороду, 
щоб вона покрила всі інгредієн-
ти. Накрийте кришкою і томіть 
омлет під нею кілька хвилин, 
не перемішуючи. Залишилося 
сервірувати страву. Для оякодо-
на використовується глибока 
піала. У неї викладіть гіркою 
теплий рис, зварений на пару. 
Зверху – омлет. Для зручності 
його можна розділити лопат-
кою на трикутники. Прикрасьте 
подрібненою зеленою цибулею 
або іншою зеленню. Їжте відра-
зу – гарячим. Оякодон подають 
так: в піалу накладають гіркою 
теплий рис і закривають зверху 
омлетом. Якщо цілісне коло не 
вийшло, омлет можна розділи-
ти на трикутники. В кінці ояко-
дон посипають подрібненою 
зеленню. На стіл не забувають 
поставити соєвий соус і чайник 
з гарячим чаєм.

Кремовий яєчний каррі 
по-індійськи

ПОТРІБНО: 6 варених яєць, 
4 помідори, 1 цибулина, 2 ст. 
л. оливкового або кокосового 
масла, 2-3 зубчики часнику, 2 
лаврові листки, 2 ч. л. насіння 
коріандру, по 1 ч. л. кумину, па-
прики, куркуми, солі, шматочок 
кореня імбиру, щіпка чилі, 0,5 
скл. води.

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
ніть цибулю і підсмажте протя-
гом 2-3 хвилин на розжареній 
олії. Додайте спеції (можна взя-
ти готову суміш прянощів кар-
рі), імбир, нарізані помідори, 
перемішайте і тушкуйте близь-
ко 5 хвилин. Після цього влийте 
пів склянки теплої води і туш-
куйте ще стільки ж, поки помі-
дори не стануть м’якими. Яйця 
очистіть, надріжте вздовж і 
перекладіть в каррі. Акуратно 
перемішайте. Залишилося про-
тушкувати страву 2-3 хвилини, 
приєднати подрібнений часник 
– і приємного апетиту. Для на-
сиченого кольору яєць можна 
додати більше куркуми або па-
прики.
Мітболи по-шотландськи

Обсмажені в панірувальних 
сухарях яйця в «м’ясній шуб-
ці» британці готують частень-
ко. Подають як гарячими, так 
і холодними. Це універсальна 
страва на всі випадки життя. 

Її сміливо можна закинути в 
ланч-бокс і відправитися на ро-
боту чи пікнік.

ПОТРІБНО: 7 яєць, 250 
г яловичого фаршу, 150 г 
кров’яної ковбаси (за бажан-
ням), половина зеленого яблу-
ка, 5 ст. л. борошна, 150 г пані-
рувальних сухарів, рафінована 
олія, сіль і чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: чотири 
яйця зваріть «не круто», осту-
діть і очистіть. Змішайте фарш, 
подрібнену ковбасу і терте 
яблуко. Суміш розділіть на чо-
тири рівні порції, зліпивши з 
них овальні коржики. Приго-
туйте кляр. Для цього збийте 
яйця, що залишилися з сіллю і 
перцем. В окремі ємності всип-
те борошно і панірувальні су-
харі. Кожне яйце «укутайте» 
м’ясним коржем, обкатайте в 
борошні, трохи обтрусіть, після 
занурте в збиті яйця, а потім в 
панірувальні сухарі. У сотейник 
влийте олію (приблизно 4-5 
см від дна). Дайте їй закипіти. 
І можна закидати яйця. Об-
смажуйте близько 10 хвилин, 
час від часу перевертаючи, до 
золотистого кольору. Вихо-
дить дуже смачно і з хрусткою 
скоринкою. Сміливо грайте з 
рецептом. Не любите кров’яну 
ковбасу – не любіть і далі, за-
бравши з інгредієнтів або замі-
нивши, скажімо, грибами.

Орсіні по-італійськи

Кажуть, що цей «сніданок 
аристократа» подарував Клоду 
Моне один з італійських графів. 
Рецепт увійшов до кулінарної 
книги живописця як один з 
улюблених.

ПОТРІБНО: 2 яйця, щіпка 
солі та перцю, зелень (для при-
краси).

ПРИГОТУВАННЯ: відокрем-
те білки від жовтків. Збийте 
білки до утворення стійких 
піків. Поперчіть і посоліть за 
смаком. Білкову масу розділіть 
на дві рівні порції, викладіть 
на деко, зробивши поглиблен-
ня (для жовтків) в кожній. Від-
правте в розігріту до 230 ° C 
духовку на 8-9 хвилин. Після 
покладіть жовтки в поглиблен-
ня і випікайте ще 2-3 хвилини. 
Подавайте хмарну яєчню на 
тостах. Найсмачніше з беконом 
і соусом. Як декор, використо-
вуйте улюблену зелень.

8 WOW-РЕЦЕПТІВ 
З ЯЙЦЯМИ 
НА КОЖЕН ДЕНЬ
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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:
- професора кафедри менеджмен-

ту, публічного управління та персона-
лу (3 ст.); 

- доцента кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем;

- доцента кафедри економічної екс-
пертизи та аудиту бізнесу;

- старшого викладача кафедри між-
народного туризму і готельного бізне-
су.

Вимоги до кандидатур на посади: 
професора - науковий ступінь докто-
ра наук;

доцента - науковий ступінь канди-
дата 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. Тернопіль, 
46020. Детальніше з умовами конкур-
су можна ознайомитись у вченого се-
кретаря ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

Чистимо замулені 
криниці 

механізованим 
способом! На відмінно! 

Тел.: 096-665-99-09,   
066-64-68-680.

Відповідно до підпункту 166.3.2 пунк-
ту 166.3 статті 166 Податкового кодек-
су України, платник податку має право 
включити до податкової знижки у змен-
шення оподатковуваного доходу платни-
ка податку за наслідками звітного подат-
кового року, визначеного з урахуванням 
положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, суму коштів 
або вартість майна, переданих платником 
податку у вигляді пожертвувань або бла-
годійних внесків неприбутковим органі-
заціям, зареєстрованим в Україні та вне-
сеним до Реєстру неприбуткових органі-
зацій і установ на дату передачі таких ко-
штів та майна, у розмірі, що не перевищує 
4 відсотки суми його загального оподат-
ковуваного доходу такого звітного року.

Такі витрати необхідно підтвердити 
відповідними платіжними та розрахун-
ковими документами, зокрема квитанці-
ями, фіскальними або товарними чеками, 
прибутковими касовими ордерами, ко-
піями договорів, що ідентифікують про-
давця товарів (робіт, послуг) і їх покупця 
(отримувача). У документах обов’язково 
повинно бути відображено вартість таких 
товарів (робіт, послуг) і строк їх виконан-
ня чи надання. Зокрема, одним із доку-
ментів, які підтверджують надання бла-
годійної допомоги, є договір. 

Реалізувати своє право на податкову 
знижку громадяни можуть, подавши до 
податкової інспекції за місцем реєстрації 
декларацію про майновий стан і доходи. 

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС 

у Тернопільській області.

До податкової 
знижки включають 
благодійні внески 

неприбуткових 
організацій
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ГОРОСКОП
З 4 березня

по 10 березня
ОВЕН 
Настав період стабіль-

них взаємин iз колегами. 
Домашні турботи змiняться 
приємними клопотами. У 
вихiднi вiдвiдайте друзiв.

 ТЕЛЕЦЬ 
Вiдмовтеся від аван-

тюрних і ризикованих 
справ. Спекулятивна діяль-
ність може призвести до 
втрати постійного джерела 
прибутку.

БЛИЗНЮКИ 
Ви впевнитеся, що не 

хлібом єдиним живе люди-
на. Свої переконання і цін-

ності доведеться змінити 
під тиском дійсності.

 РАК 
Основними завданнями 

тижня буде включення в ін-
формаційний потік і вміння 
вирішувати життєві питан-
ня, читати й бачити при-
кмети.

ЛЕВ 
Ви впевнитеся, що ви-

падковостей не буває. Тре-
ба реальнiше дивитися на 
речi, тодi ви зможете уник-
нути багатьох негараздiв.

 ДІВА 
Спілкування з приро-

дою принесе зміни в осо-
бистому житті, а також не-
змірну допомогу здоров’ю 
та вирішення побутових 

проблем.
 ТЕРЕЗИ 
Зберігаючи напруже-

ний ритм у роботі, ви ри-
зикуєте серйозно підірвати 
своє здоров’я або втратити 
те, заради чого ви живете.

 СКОРПІОН 
Ви вмiєте долати будь-

якi труднощi за допомогою 
віри та інтуїції. Ваша сила 
полягає в умінні приймати 
правильне рiшення.

 СТРІЛЕЦЬ 
У вас несподiвано мо-

жуть відкритися таємні по-
токи знань. І в цьому випад-
ку таємні думки і бажання 
знайдуть реальну форму.

КОЗЕРІГ 
Приділіть більше ува-

ги здоров’ю, скористайте-
ся методами нетрадицiйної 
медицини. Не піддавайтеся 
негативним думкам, вірте в 
свої сили.

ВОДОЛІЙ 
З’явиться величезне ба-

жання навести лад удома 
i встановлювати свої пра-
вила в сім’ї. Занадто погли-
блене розуміння внутріш-
ніх процесів може довести 
до нервового зриву.

РИБИ 
Треба не ховатися за 

правила i не придушува-
ти в собі природні інстинк-
ти. Чим раніше ви вну-
трішньо звільнитеся, тим 
радiснiшим буде ваше жит-
тя.

Вітаємо!
Дорогого, любого похресника

Сергія Костюка
із Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
Із цим святом Тебе ми вітаєм,
Хай буде все, як Ти бажаєш.
Твій настрій хай буде казковим,
Життя цікавим і чудовим. 
Бажаєм успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях.
Міцного здоров’я, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних. 
Дитинство Твоє хай буде щасливим,
Багатим на пригоди й справжнє диво.
Здійснять бажання хай чарівники,
Безмежно люблять і пишаються батьки!
З неба веселка нехай усміхнеться,
Все дуже добре у Тебе складеться.
З любов’ю – хресна мама 
Лариса з чоловіком Олександром, 
братик Станіслав, бабуся Ніна, 
дідусь Володимир.

Вітаємо!
Любу донечку, добру, щиру онучку

Марію Олександрівну Колісник
із с. Котюжини  
Збаразького району
з Днем народження!
Тобі, веселій і чудовій,
В цей день прекрасний, неземний,
Бажаєм щастя ціле море
І здійснення таємних мрій!
Щоби прожиті Твої роки 
Лиш стали стартом у житті,
А всі Твої наступні кроки
Були успішними завжди.
Хай не вичерпується успіху 
                                     струмок,
Не залишає хай натхнення,
Хай доля шле достатку – як зірок,
Здоров’я й Божого благословення!
Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси,
І квітів тих, що нині розквітають,
І повні пригорщі любові та краси!

З любов’ю – мама Галя, 
тато Віктор, бабуся Марія.

Вітаємо!
 Із весняним святом 8-го березня 

чудових, відважних, ніжних та 
красивих жінок-рятувальниць 

Оксану Добровольську, 
Тетяну  Цюприк, 

Катерину Коздрінь,  
Уляну Христинич! 

Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну.
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання наші щирі
Передасть всім Вам,
Щоб жили в добрі і мирі,
Щоб здійснились Ваші мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли!

 З повагою - колектив Козівського 
районного сектору та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини. 

Вітаємо!
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату, іменинників березня:

Валентину Сімору, Валерія Луцюка, Людмилу Репельську, Зінаїду Шляпську, Тетяну Барабаш!
Шановні колеги, Вас щиро вітаєм!
Міцного здоров’я та щастя бажаєм.
Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,
Побільшу зарплату, поменше турботи.

Бажаєм Вам сил прокидатися зранку,
Духмяної кави, смачного сніданку.
Цікавих проектів, відпусток цілющих,
Колег по роботі у всьому тямущих.

Бажаєм, колеги, кар’єрного росту,
Щоб все «як по маслу» - і легко, і просто.
Бажаєм печалі та горя не знати,
А тільки рости і завжди процвітати.

Вітаємо!
Добру, щиру, 

вродливу жінку, 
люблячу маму і 

дружину, найкращу 
у світі бабусю

Лесю Григорівну 
ТАРАСЮК

із с. Кривчики 
Збаразького району
із золотим ювілеєм!

Летить, летить сніжинок білий рій,
Отак й літа минають швидко…
Ти перед дзеркалом - не стій
Хвилинами з тривожним смутком. 
Ось перша зморшка на чолі…
Але в очах – таке жадання!
Й онуки бігають малі,
Дарують силу й сподівання.
Ну, що ж, і з яблунь білий цвіт
У певну пору опадає…
Життя на нас лишає слід,
І ми свій слід в житті лишаєм. 
Хай зморшки на чолі Твоїм – 
Аби бриніли серця струни!
І в двадцять можна буть старим!
Й під осінь залишатись юним!
А Ти – така ще молода,
Така красива, промениста!
Хай доля буде, як вода – 
Дзвінка, глибока, добра, чиста!
Нехай життя Твоє ще довго пишеться,
Хай буде море радощів і задушевних слів!
Нехай все краще в Твоїй пам’яті залишиться,
І витерти його ніхто щоб не зумів!

З повагою – друзі з Тернополя. 

З повагою, колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату

Вітаємо!
Кохану дружину, дбайливу і люблячу 
маму, донечку, племінницю, внучку, 

куму і сестру
Оксану Григорівну Гушпет
із с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження! 
Хай не спішать літа на Твій поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день ми від душі
Тобі всього найкращого бажаєм.
Хай ласкаво всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й удача не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Нехай очі Твої не сумують,
Завжди світяться, щирість дарують.
Щоб успішна було Ти в роботі,
Лиш приємними стали турботи. 
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі роки, на спокій й добро! 

З любов’ю – чоловік Руслан, діти Андрій, Олексій і Тетяна, 
мама Марія, тато Григорій, тьоті Оля і Тетяна з сім’ями, 

бабуся Надя, дідусь Філімон, братова Оксана з сім’єю, брати 
Іван і Михайло з сім’ями і вся велика та дружна родина. 

Вітаємо! 
Чудового педагога, 
класного керівника  

6-го класу 
Кривчиківської  

ЗОШ 1 -2 ступенів 
Збаразького району 

Оксану Петрівну 
Шандрук 

з Днем народження!
 З Днем народження - вітання
Й щирі наші побажання.
Краща вчителько на світі,
Вас шанують усі діти!
Здорові будьте і щасливі,
Досягайте все, що в силі.
Спокою Вам, миру, згоди,
Ви для учнів - нагорода!
 Іноді ми не праві,
Вибачте, будь ласка.
Побажаєм Вам добра
Та життя, мов в казці!
Хай дарує вам робота
Успіх, радість, позитив,
Відкриває перед вами
Масу гарних перспектив.

З повагою - учні і батьки 6-го класу.
Вітаємо!
Колектив 

Козівського 
районного 

сектору та 18-ї 
ДПРЧ 

вітають з ювілеєм 
доброго і 

відважного 
чоловіка, рятувальника 

Андрія Кусеня!
 З Днем народження Тебе ми вітаємо!
І миру у серці Тобі ми бажаємо.
Хай щастить на роботі та в кожному ділі,
Збуваються легко сміливі всі мрії!
Поменше хворіти, побільше радіти
І впевнено, з гумором кожен день жити!
Хай в серці весна, ніби пташка, бринить,
І гріє любов Тебе хай кожну мить!
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