
Реклама: 
+38 (068) 364-08-5417 березня - хмар-

но, дощ зі снігом, тем-
пература повітря вно-
чі 0-1 градус морозу, 
вдень 0-1 градус тепла. 
Схід сонця - 6.27, захід - 
18.26. 

18 березня - хмар-
но, вночі дощ зі снігом, 
температура повітря 
вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 0-1 градус 
тепла. Схід сонця - 6.24 

захід - 18.27. 
19 березня - хмар-

но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 1-3 гра-
дуси морозу, вдень 0-2 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.22, захід - 18.29. 

20 березня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 1-3 гра-
дуси морозу, вдень 1-3 

градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.20, захід - 18.30. 

21 березня - ясно, 
без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-2 
градуси морозу, вдень 
3-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.18, захід - 
18.32. 

22 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус мо-

розу, вдень 4-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.16, 
захід - 18.33. 

23 березня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температу-
ра повітря вночі 0-1, 
вдень 5-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.14, 
захід - 18.35.

Сучасні інноваційні технології

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

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг: прийом та доставку 

видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» 

на 2021 рік!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
9 місяців - 248 грн. 10 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош.

індекс - 68710

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

4 стор.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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 10-11 стор.

«ТаНці ЗаРяДжаюТЬ Нас 
життєвою енергією і позитивом»

активні кременчанки, які лише півроку тому 
об’єдналися у хореографічний колектив,
 здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі

13 
стор.

Фіалки для Наталки

Майже трильйон 
гривень щороку 
«краде» корупція

За покликоМ 
сЕРця 
пРоДовжує 
баТЬкову 
спРаву 8 стор.

Фонд соціального 
страхування України 
попередив про затримки 

виплат лікарняних і декретних 
у зв'язку з нестачею доходів 
фонду на покриття всього 
обсягу допомог і виплат.

Про це повідомила пресслужба 
фонду на своєму сайті. Відзначають, 
що на сьогоднішній день затримка 
становить 21 робочий день або 1,8 
млрд грн, а також непрофінансовані 
заяви - розрахунки на суму 0,8 млрд 
грн, термін оплати яких становить 10 
робочих днів відповідно до законодав-
ства.

Згідно з повідомленням, наявна 
заборгованість була накопичена в 
грудні 2020 року через різке зростан-
ня витрат.

«Це пов'язано з додатковим наван-
таженням, яке Фонд отримав через 
пандемію - істотно зросли витрати 
за лікарняними, також на нас було 
покладено фінансування самоізоля-
ції українських працівників, страхові 
виплати медикам тощо. Наприклад, 
у грудні 2020 року Фонд прийняв на 
оплату лікарняні на суму 2,4 млрд грн 
- на 1,5 млрд грн більше, ніж у грудні 
2019 року (0,9 млрд грн)», - сказано в 
повідомленні.

Пресслужба підкреслила, що фонд 
робить все можливе для прискорення 
виплати декретних і лікарняних.

українцям затримують 
виплати за лікарняними 

та декретними
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Цьогоріч на Тернопільщині, 
незважаючи на пандемію 
коронавірусу, продовжать 

оновлення об’єктів соціальної 
сфери. Зокрема, у Бережанах 
врешті з’явиться сучасний 
спортивний комплекс з басейном, 
у Ланівцях облаштують Центр 
надання адміністративних послуг, 
а  у Тернополі закінчать «Водну 
арену». 

- Програма «Велике будівництво» - 
це не лише спорудження об’єктів інфра-
структури, ремонт та будівництво доріг, 
а й нові робочі місця та додаткові надхо-
дження у місцеві бюджети, - наголосив 
голова обласної державної адміністрації 
Володимир Труш під час брифінгу. - Хоча 
2020 рік був сповнений викликів, один з 
яких  - пандемія COVID-19, нам вдалося 

зробити чимало. Так, минулого року ми 
відремонтували, збудували та рекон-
струювали 14 об`єктів. Це садочки, шко-
ли, спортивні об`єкти. Деякі з них – на-
приклад, школа у Хоросткові, де останній 
раз капітальний ремонт проводили кіль-
ка десятків років тому. І таких прикла-
дів є чимало. А цього року у нас не менш 
амбітні плани - у рамках програми «Ве-
лике будівництво» на Тернопільщині за-
плановано реалізувати 16 проєктів.  Для 
цього в держбюджеті передбачено понад 
120 млн. гривень. До програми включено 
п’ять шкіл, чотири стадіони, садочок та 
спортивний комплекс, ЦНАП та чотири 
об’єкти економічного спрямування».

Зокрема, на оновлення шкіл витра-
тять 33,7 млн гривень. Йдеться про ре-
конструкцію Старотаразької ЗОШ І-ІІ 
ступенів, здійснення енергозберігаючих 
заходів в Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, ка-

пітальний ремонт Хоростківського НВК 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,  Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ярослава 
Стецька Білецької громади, утеплення 
фасаду будівлі Шумського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст - гімназія», будівництво загальноос-
вітньої школи І ступеня з дошкільним 
закладом в селі Підгороднє Тернопіль-
ського району. 

Також у планах – продовження бу-
дівництва спортивного об`єкту «Водна 
арена Тернопіль». На будівництво другої 
черги з Фонду виділять понад 15,7 млн 
гривень. За ці кошти збудують гідро-
технічні споруди веслувального каналу. 
Йдеться про зведення шести причалів, 
елінгів з благоустроєм, стартової вишки 
на 1000 м, обвідного каналу з мостом. 

У Ланівцях планують оновити зооло-
гічний парк за 2,9 млн гривень, у Збаражі 
за 4,9 млн гривень капітально відремон-

тують прибережну зону озера. Нові спор-
тивні стадіони побудують в селах Три-
бухівці на Бучаччині, селі Боричівка на 
Теребовлянщині, мультифункціональ-
ний майданчик з’явиться у Чортківській 
школі І-ІІІ ступенів № 7. 

володимир Труш: «Область отримає понад 
120 мільйонів гривень на реалізацію 16 проєктів 

програми «Велике будівництво»
У планах – будівництво та оновлення п’яти шкіл, чотирьох 

стадіонів, дитсадка,  спортивного комплексу та ЦНАПу

Вакцинація публічних осіб 
відбувається добровільно. 
Управління охорони здоров'я 

ОДА повідомляє охочих відповідно до 
порядку запису. Таким чином, публічним 
особам для вакцинування потрібно бути 
готовими в межах години дістатися до 
зазначеного пункту щеплення.

У Тернополі від коронавірусу вакцинували ві-
домого вченого у галузі інфекційних хвороб, епі-
деміології та військової епідеміології – Михайла 
Андрейчина.

Вчений зазначає, що за своє життя і наукову ді-
яльність зрозумів багато важливих речей, а саме, 
як боротися з інфекціями та епідеміями. І одним з 
найдієвіших способів є вакцинація.

- Зі свого наукового досвіду мені відомо, що вак-
цинування за всю історію, відколи його винайшли, 
допомагало долати смертельні хвороби, від яких 
практично не було лікування. Ми зіткнулися з но-
вою пандемією – COVID-19, яка змогла зупинити 
весь світ. Тому я вважаю своїм завданням вакцину-
ватися, щоб убезпечити себе та оточення, - зазна-
чив Михайло Андрейчин.

Першу дозу вакцини уже отримали деякі Тер-
нопільські медійники з телеканалів ІНТБ та Тер-
нопіль 1. Щеплення проти COVID-19 зробив і відо-
мий письменник Олександр Вільчинський разом зі 
своєю дружиною. Як зазначає подружжя, їхня сім'я 
стикалася із COVID-19. Вони вже встигли побувати 
на похоронах. Серед їхніх знайомих та рідних ба-
гато хворих на коронавірус. Тому, коли з'явилася 
можливість отримати щеплення проти COVID-19, 
вони одразу записалися.

- Пандемія поширюється. Кожного дня ми ба-
чимо, що кількість хворих зростає. Нові летальні 
випадки. Тому потрібно використовувати будь-які 

способи, аби зупинити поширення інфекції. Вак-
цинація – один із таких методів, - каже Олександр 
Вільчинський.

Крім того, релігійні лідери України підтримали 
вакцинальну кампанію. Щеплення проти COVID-19 
вакциною AstraZeneca (Covishield) зробили 20 свя-
щеннослужителів з Тернопільщини.

- Я регулярно роблю щеплення від грипу. Діз-
навшись про можливість щеплення від COVID-19, 
вирішив вакцинуватися та закликав священнослу-
жителів. Так, на власному прикладі ми показуємо 
вірянам, що лише вакцинація може подали пан-
демію. Тому ми просимо і заохочуємо усіх робити 
щеплення, - каже настоятель Архикатедрального 
собору Тернополя отець Орест Павліський.

Додамо, Тернопільська область отримала вакци-
ну Oxford/AstraZeneca для вакцинації від COVID-19. 
Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для 
імунізації 8 тис. жителів області. На Тернопільщині 
щеплення від COVID-19 зробили більше як 4 тисячі 
осіб.

На Тернопільщині 
вакцинують священнослужителів 

та громадських діячів
З метою повноцінного використання вакцини проти COVID-19 

у Тернопільській ОДА розпочався відкритий запис на «публічну вакцинацію». 
Щеплення можуть отримати видатні письменники, журналісти, 

лідери і представників релігійних організацій, громадські діячі.

Кількість хворих на грип також зростає. 
Кількість недужих за останній тиждень 
становить 463,8 випадків на 100 тисяч 

населення. За останні 7 днів захворіло 
4802 особи, що на 58,7% перевищує рівень 
епідемічного порогу і на 7,9% більше, ніж 
минулого тижня. 

Найбільше хворих на 9-ти адмінтериторіях (Бережан-
ський, Бучацький, Заліщицький, Зборівський, Лановець-
кий, Монастириський, Підволочиський, Чортківський, 
Шумський райони). 

Серед недужих на ГРВІ 1817 дітей, зокрема 62% школя-
рів. Госпіталізовано 281 осіб, із них 20 дітей. 

Вакцинацію від грипу в області одержала 3581 особа, 
що становить 0,35% від загальної кількості населення. Це 
забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім 
для створення колективного імунітету. За кошти підпри-
ємств вакциновано 485 осіб (13,5% від усіх проведених 
щеплень), за власні кошти – 2215 осіб (61,9%), за кошти 
місцевих бюджетів – 881 особа (24,6%).

Зважаючи на зростання кількості педагогів, інфікова-
них COVID-19, станом на 16 березня в тернопільських шко-
лах №3 та №10 учні 5-11 класів навчаються дистанційно.

Як повідомила начальник управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, загалом у всіх 
загальноосвітніх закладах міста дистанційно навчаються 
учні 21-го класу.

- Також по одній групі дітей закрито у садочках №№ 21, 
22, 29 і 38. Адже, якщо захворів на COVID-19 вихователь, уся 
група, відповідно, відправляється на самоізоляцію, - додає 
Ольга Похиляк. - Щодо статистики інфікованих серед учнів 
та педагогів, на даний час зареєстровано 52 хворих вчите-
лів на ГРВІ та 80 - на COVID-19. Серед учнів є 1700 хворих 
на ГРВІ та 37 - на COVID-19.

Якщо ситуація із захворюваністю буде стабільною, ка-
нікули у школах Тернополя розпочнуться 29 березня і три-
ватимуть тиждень.

ковід не відступає, 
а хворих на ГРві 

більшає
Загалом на Тернопільщині від початку 
пандемії у 46 957 людей зафіксували 

COVID-19. Із них 652 – померли. Одужала 
41 061 особа, повідомили в обласному 

лабораторному центрі. 
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Вони вистояли на війні, але 
не завжди можуть стати на 
ноги після неї й знайти себе 

в мирному житті. На Тернопіль-
щині колишнім військовослуж-
бовцям, ветеранам і членам їхніх 
сімей допомагають у Західно- 
українському національному уні-
верситеті. Для них тут проводять 
спеціальні курси професійної пе-
репідготовки. Зараз навчаються 
три групи - у Тернополі, Бережа-
нах і Підгайцях.

«Наш ДЕНЬ» дізнавався, як ветерани 
бойових дій вчаться жити по-новому піс-
ля війни.

З поля бою - в лекційні аудиторії 
В Україні сьомий рік іде війна. До неї 

важко звикнути. Але ще важче – повер-
нутися звідти, кажуть самі ветерани. З 
2003 року триває співробітництво між 
Україною та Норвегією щодо сприяння 
професійній і соціальній адаптації вій-
ськовослужбовців, ветеранів і членів їх 
сімей. Проєкт «Україна-Норвегія» - один 
з найбільш масштабних міжнародних 
проєктів у нашій державі. Він передбачає 
організацію професійної перепідготовки 
вищезазначених категорій осіб на курсах 
підвищення кваліфікації на базі універ-
ситетів та інших навчальних закладів, 
що мають державну акредитацію за пев-
ним видом діяльності. Головним парт-
нером проєкту із Норвегії є університет 
NORD, а з українського боку партнером 
і координатором виступає міжнародний 
благодійний фонд «Міжнародний фонд 
соціальної адаптації». Фінансову під-
тримку надає Міністерство закордонних 
справ Норвегії.

У Тернополі проєкт реалізовується 
з 2014 року  на базі Західноукраїнсько-
го національного університету. Відтоді 
успішно відбуваються двічі на рік на-
вчальні семестри за спеціальністю «Під-
приємництво». Учасники протягом 3 мі-
сяців навчання (500 академічних годин) 
вивчають основи планування, марке-
тингу, фінансів, управління персоналом, 
отримують консультації у професійних 
юристів та фінансистів, а також роз-
робляють бізнес-план власної справи. 
Супровід проєкту здійснює громадська 
організація «Освітні та  соціальні інно-

вації».  За її підтримки учасники мають 
змогу брати участь у різноманітних се-
мінарах і тренінгах, що сприяють особи-
стісному розвитку та обміну досвідом, 
отримати індивідуальні консультації 
щодо роботи та відкриття власного біз-
несу, психологічну та правову консульта-
ції, сприяння у працевлаштуванні. 

Випускники отримують свідоцтво 
про проходження перепідготовки від За-
хідноукраїнського університету, спіль-
ний сертифікат Західноукраїнського 
університету і NORD-університету, а та-
кож диплом Міністерства закордонних 
справ Норвегії. Кількість випускників 
проєкту станом на 1 січня 2021 року - 
вже 850. Чимало з них успішно відкрили 
та розвивають свою справу. Навіть після 
закінчення курсів вони можуть розрахо-
вувати на подальшу підтримку. У разі не-
обхідності професійні спеціалісти готові 
надати їм потрібну допомогу. 

Можливість започаткувати 
та розвивати власний бізнес 
У 2020 році розпочався новий етап 

проєкту «Норвегія-Україна. Професій-
на адаптація. Інтеграція в державну си-
стему». Як пояснила Оксана Шандрук, 
директорка Міжнародного центру куль-
тури та розвитку ЗУНУ, координаторка 
проєкту від університету, основна його 
особливість в тому, що поряд з надан-
ням допомоги в професійній і соціальній 
адаптації військовослужбовцям, вете-
ранам війни та членам їхніх сімей, про-
єкт покликаний сприяти і  підвищенню 
кваліфікації співробітників громадських 
організацій, представників влади у ви-
щезазначених питаннях, створенню в 
Україні державної системи адаптації. 
У цьому контексті також здійснюєть-
ся співфінансування  від місцевих дер-
жавних установ та інших організацій у 
вигляді надання грантів випускникам 
на реалізацію бізнес-проєктів. Важливу 
роль у ефективності державної підтрим-
ки ветеранів  відіграє сьогодні Міністер-
ство у справах ветеранів України. 

За словами головного спеціаліста 
Відділу Мінветеранів у Тернопільській 
області Ірини Скасків, яка теж пройшла  
курс навчання, даний проєкт – це  прак-
тична можливість отримати кваліфіко-
вану професійну перепідготовку,  запо-
чаткувати та розвивати власну справу, 

тим самим стати незалежним від соці-
альних виплат. 

Попри пандемію коронавірусу, про-
єкт розвивається. За ініціативою універ-
ситету  він реалізовується не тільки в об-
ласному центрі, а й громадах. На цей час 
проходять перепідготовку три групи за 
спеціальністю «Підприємництво»: одна 
-  у Тернополі, а інші дві – у містечках  Бе-
режани та Підгайці.

- Це надзвичайно важливий і корис-
ний крок, враховуючи те, що дуже ба-
гато учасників АТО/ООС проживають 
у селах і невеликих містечках, куди не 
доходять такі проєкти, і часто ветерани 
залишаються сам на сам з проблемами 
професійної адаптації,  - зазначає Оксана 
Шандрук. - Органи місцевого самовряду-
вання також не залишаються осторонь 
і є партнерами ЗУНУ в підтримці коли-
шніх військовослужбовців та членів їх 
сімей.

«Вітамінний бункер С»
В умовах карантинних обмежень  

навчання не переривається. Студенти 
і викладачі  пристосувалися до нових 
умов роботи, опанували нові сучасні 
формати онлайн-зустрічей. Навчання 
відбувається  у змішаному режимі, але  

робота активна, насичена,  змістовна, і, 
найважливіше, що всі впевнено працю-
ють  на результат, приймаючи  виклики 
сьогодення - запевняють в ЗУНУ і вважа-
ють найкращою оцінкою проєкту та сво-
єї роботи вдячні відгуки від випускників.   

Юрій Пухайло з  Підгайців - випус-
кник проєкту 2017 року. Розповідає, 
отримані знання надихнули його до за-
початкування власної справи.

- Спочатку вона була волонтерською, 
- каже Юрій. - Разом із побратимами ро-
били соки та  передавали воїнам в зону 
проведення АТО. А потім вирішили,  що 
можна перетворити це на соціально від-
повідальний бізнес-проєкт і створили 
сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Вітамінний бункер С»,  на-
лагоджуємо промислове виробництво 
крафтових продуктів. У подальших 
планах – співпраця з іншими ветерана-
ми-підприємцями, створення робочих 
місць, праця не тільки для власного при-
бутку, а й на благо громади. Ентузіазму 
та бажання вистачає, є допомога  мені 
як учаснику проєкту «Норвегія-Україна» 
від організаторів навіть після закінчен-
ня навчання, тож вірю, що все вдасться. 

Маким СКАСКІВ. 

З побратимами робили соки на фронт, 
а потім відкрили свою справу 

Як у класичному університеті Тернополя допомагають 
військовим і ветеранам повернутися до мирного життя

Вручення дипломів випускникам одного із навчальних семестрів .

Випускник проєкту Юрій Пухайло, координатор проєкту від ЗУНУ 
Оксана Шандрук та проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ 
Оксана Десятнюк в приміщенні "Вітамінного бункеру С", де будуть 

переробляти сировину, виготовляти соки та іншу продукцію.
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як відомо, в Україні чимало 
борців з корупцією. 
Створені відповідні 

організації - державні, 
громадські. Приймають 
антикорупційні закони. 
Допомагає долати корупцію 
Захід. Але позбутися цієї 
ганебщини ніяк не вдається.    

Цифри вражають. За повідомлен-
ням ZN.UA, щорічно держбюджет нашої 
країни втрачає 450 мільярдів гривень 
через корупційні схеми. А якщо до цієї 
суми додати ще 500 мільярдів потенцій-
них інвестицій, яких Україна не отримує 
через згадані схеми, то буде ще один 
державний бюджет. Загалом держава 
щороку втрачає через корупцію близько 
трильйона гривень. Неймовірно! 

Експерти зазначають: країна могла 
б подвоїти видатки на оборону, охорону 
здоров’я, освіту та соціальне забезпе-
чення, якби боротьба з корупцією була 
ефективною. Якщо б вдалося побороти 
хоча би частину схем, ВВП країни про-
тягом наступних п’яти років зріс би на 
200%. Фантастично... але поки нереаль-
но. 

У топі податкових схем: «сірий» 
імпорт, контрабанда, продаж контра-

факту, тіньовий ринок оренди сіль-
ськогогосподарських земель, зарплата 
в «конвертах», заниження оборотів з 
використанням фізичних осіб-підпри-
ємців, ПДВ-«скрутки» та конвертаційні 
центри. Куди дивляться контролюючі 
органи - питання риторичне.   

За словами журналістки «Слідство.
Info» Анни Бабінець, основна проблема 
в тому, що офшорні юрисдикції вико-
ристовуються всіма очільниками Укра-
їни. І поки керівники держави, які самі 
використовують офшори, не почнуть 
змінюватися, ситуація з офшорами в 
країні залишиться на тому ж рівні, що 
й раніше. Туди ж «пливуть» величезні 
суми з «бідної» України. 

А колишня державна уповноважена 
Антимонопольного комітету Агія Загре-
бельська наголошує: на схемах олігархів 
і картельних змовах Україна втрачає 
мільярди гривень. Якщо говорити про 
олігархів, то лише від схеми Ріната Ах-
метова «Роттердам+» держава втратила 
40 мільярдів… 

І щодо робочих рук. З кожним роком 
їх в Україні стає все менше. Одні люди 
йдуть на пенсію, інші - їдуть на заробіт-
ки. І переважна більшість заробітчан не 
мають наміру повертатися працювати 
в Україну. Попри карантин, 93 відсотки 

наших співвітчизників планують і на-
далі працювати за кордоном, а кожен 
третій шукає пропозиції на довший тер-
мін, аніж на один сезон. Кожен п’ятий 
виїжджає на заробітки, щоб оселитися 
в новій країні або перевезти туди сво-
їх дітей. Такі дані наводить аналітична 
служба OLX Робота. 

Цьогоріч, до речі, планують поїхати 
на заробітки 33 відсотків українців, які 
до цього ніколи не працювали за кордо-
ном. І ще. Кількість спеціалістів робіт-
ничих професій, які можуть виїхати за 
кордон, може в нинішньому році бути 
значно більшою, ніж у 2020-ому.

Для трудової міграції українці най-
частіше обирають країни Євросоюзу. 
Найбільше Польщу - 50 відсотків. Далі 
слідують Чехія, Німеччина, Литва та 
Словаччина. 

А в Естонії заробітчанам з України, 
які хочуть приїхати на сезонні сільсько-
господарські роботи, планують почати 
видавати візи в пріоритетному порядку. 
Намір уряду пов’язаний із нестачею пра-
цівників, інформує видання «Postimees». 
Місцеве населення не вельми хоче пра-
цювати у сільськогосподарській сфері.

До речі, як свідчить опитування зга-
даної аналітичної служби, кожного чет-
вертого працівника не влаштовують 

умови в Україні. 70 відсотків заявили, 
що роботодавці за кордоном надають 
їм безплатне житло. 33 відсотки мають 
бонуси за гарні результати. 29 відсотків 
отримують страхування, а 24 відсоткам 
компенсують вартість харчування.

А в Україні на виплати безробітним 
не вистачає майже 3 мільярди гривень. 
Така офіційна інформація Міністерства 
економіки. Дефіцит Фонду загально-
обов’язкового державного соціального 
страхування на випадок 
безробіття планується 
покрити за рахунок ко-
штів державного бюдже-
ту. Також дефіцитного...  

Майже трильйон гривень щороку 
«краде» корупція

Через корупцію Україна втрачає величезні гроші. А через 
безробіття, невизначеність та низьку платню - робочі руки. 

ольга ЧоРНа.

Норму стажу збільшать на 12 місяців. 
Також збільшаться і вимоги для 
тих, хто зможе вийти на заслужений 

відпочинок в 63 роки. Про це йдеться в 
законі “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. Також з 1 квітня 2021-
го збільшиться загальний пенсійний вік для 
жінок – з 59,5 до 60 років. 
Хто зможе вийти на пенсію у 60 років:
● у 2022-му – від 29 років стажу;
● у 2023-му – від 30 років стажу;
● у 2024-му – від 31 років стажу;
● у 2025-му – від 32 років стажу;
● у 2026-му – від 33 років стажу;
● у 2027-му – від 34 років стажу;
● у 2028-му – 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 63 роки:
● у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;
● у 2023-му – від 20 до 30 років стажу;
● у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;
● у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;
● у 2026-му – від 23 до 33 років стажу;
● у 2027-му – від 24 до 34 років стажу;
● у 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 65 років:
● у 2022-му – до 19 років стажу;
● у 2023-му – до 20 років стажу;
● у 2024-му – до 21 року стажу;
● у 2025-му – до 22 років стажу;
● у 2026-му – до 23 років стажу;
● у 2027-му – до 24 років стажу;
● у 2028-му – до 25 років стажу.
Тим, кому не вистачає стажу, дозволять його докупи-

ти. З початку 2021-го один рік страхового стажу коштує 
31 860 гривень.

українцям вийти на 
пенсію стане ще важче

 В Україні з 2022 знову посилять 
вимоги для виходу на пенсію в 60 років. 

отож, штрафи 
для водіїв:

● мінімальний штраф підвищили 
до 510 грн. Він призначається за: 
непристебнутий ремінь, відсут-
ність шолома у мотоцикліста, неос-
вітлений номерний знак, розмова 
по телефону за кермом без гарні-
тури, порушення правил проїзду 
перехресть, зупинок, правил обго-
ну, проїзд на заборонний сигнал 
світлофора; 
● за перевищення швидкості в 

населених пунктах більш ніж на 50 
км/год і втеча з місця ДТП – штраф 
до 3,4 тис. грн;
● за ненадання переваги в русі 

авто швидкої допомоги, поліції або 
аварійній службі – штраф до 680 грн;
● за створення аварійної ситуації 

каратимуть штрафом у 1445 грн, 
а за порушення, яке призвело до 
ДТП – 850 грн;
● водіння авто без посвідчення – 

штраф 425 грн;
● відсутність прав на керування 

авто – 3,4 тис. грн;
● якщо водій перебував у стані 

алкогольного сп’яніння – штраф 
17 тис. грн з позбавленням водій-
ських прав на рік;

● за повторне порушення протя-
гом року – 34 тис. грн з позбавлен-
ням прав на три роки. Якщо водій 
порушить втретє – штраф 51 тис. 
грн, позбавлення прав на 10 років 
і конфіскація авто;
● за ДТП в стані алкогольного, 

наркотичного або іншого сп’янін-
ня, в результаті якого потерпілий 
отримав травми середньої тяж-
кості, каратимуть позбавленням 
волі на строк до 3 років з позбав-
ленням права керувати транспорт-
ними засобами на строк від трьох 
до п’яти років;
● якщо потерпілий отримав тяж-

ке ушкодження – позбавлення волі 
на термін від 3 до 8 років (позбав-
лення прав від 5 до 8 років);
● у разі смерті потерпілого – 

тюремний термін від 5 до 10 років 

(позбавлення прав на термін від 5 
до 10 років). Якщо жертв ДТП кіль-
ка – позбавлення волі на термін від 
7 до 12 років (позбавлення прав на 
термін від семи до десяти років).

Закон також передбачає, що суд 
позбавлений можливості звільняти 
від відповідальності тих порушни-
ків, які попалися вперше і покаялися.

передбачено також 
штрафи для пішоходів 

і велосипедистів. 
Зокрема, пішоходам, які пере-

ходять дорогу в недозволеному 
місці, загрожує штраф в 255 грн. 
Якщо велосипедист порушив ПДР 
● штраф 340 грн. За ці ж порушен-
ня, вчинені в нетверезому вигляді 
● 680 грн, за створення аварійної 
ситуації – 850 грн.

в україні збільшили 
штрафи за порушення правил 

дорожнього руху
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилив відповідальність за 

порушення правил дорожнього руху. Тепер водіїв чекають не лише штрафи, 
а й позбавлення прав, причому на тривалі терміни. А також конфіскація авто та 

позбавлення волі, особливо, коли водій за кермом був п’яним чи спричинив смертельну ДТП. 
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Із зовнішньої сторони 
піст полягає в тому, що 
ми обмежуємо себе в їжі, 

відмовляємось цілком від 
багатьох різновидів її, що 
витончують смак і обтяжують 
тіло. В ці дні в храмах чути 
покаянні сумні наспіви. 
Довшими стають відправи. 
Частішими – поклони, меншає 
світла, з ікон знімаються ясні 
прикраси. Все це, здавалося 
б, повинно стомлювати тіло і 
пригнічувати настрій людини. 
І для тих, хто не зрозумів 
духовного змісту посту він 
завжди обтяжливий. Необхідно 
зважити на внутрішній зміст 
посту, зрозуміти його високу 
духовну мету, усвідомити 
користь, яку піст подає душі. 
І тоді полюбимо його, тоді він 
стане бажаним подвигом, що 
подає радість і втіху.

Справа в тому, що піст тілесний 
сприяє посту духовному. Святий Іван 
Золотоустий говорить: «Хто обмежує 
піст самим стримуванням від їжі, той 
дуже безчестить його. Не тільки уста 
мають постити, ні, нехай постують і 
око, і слух, і руки, і ноги, і все наше тіло».

Чого варте те, що людина бояти-
меться з’їсти  щось скоромне, але гні-
вом і ненавистю в той же час триво-
житиме душу ближнього свого? Яка 
користь від посту, якщо очі будуть 
потьмарені заздрістю і пожадливістю, 
якщо вуха насолоджуватимуться слу-
ханням чогось суєтного або спокусли-
во-порочного? Не буде віруючій людині 
ніякої користі від посту, якщо язик її не 

перестане осуджувати, лихословити, 
говорити неправду і зводити наклепи 
на ближніх своїх, якщо розум її цілком 
заповнений думками гордості і  зло-
пам’ятства. Святий Василій Великий 
говорить: «Хто стримується від їжі, а 
поводиться погано, той подібний до 
диявола, котрий, хоч нічого не їсть, але 
не перестає грішити».

Отже, справжній піст – це піст духов-
ний. Він полягає не стільки в обмежен-
нях їжі та переміні її, скільки в зміні від 
способу життя, у стриманості від гріха. 
І, якщо людина зрозуміла цю духовну 
внутрішню сутність посту і сприйняла 
її як мету свого подвигу, то і зовнішній, 
тілесний піст буде конче необхідним і 
корисним, як засіб подолати гріховну 
чутливість.

Церква не вказує меж посту і зали-
шає за кожною людиною право обрати 
міру його за своїми силами. Як і в кож-
ній справі, крайності і тут шкідливі. 
Надмірне пересичення розслаблює лю-
дину, а надмірний піст ослаблює і тілес-
ні, і духовні сили. Добрі діла, діла лю-
бові і милосердя – ось справжні вияви 
посту, про них ми повинні дбати, щоб 

догодити Господеві. Заразом із стриму-
ванням у їжі стримуймося від гніву, зла 
і свар. Будьмо поблажливі і миролюбні, 
прощаймо своїм кривдникам і недо-
брозичливцям, відмовмося від злих по-
мислів помсти. Поступаймося своєю са-
молюбністю заради збереження миру і 
спокою.

Такий піст є дієвий засіб нашого 
спасіння. За образним висловом він, 
наче сходи, може вивести людину на 
небо. Звичайні сходи мають дві сторо-
ни, так і піст повинен мати дві сторони 
– тілесну і духовну. Тілесна полягає в 
утримуванні від їжі, а духовна – в утри-
муванні від злих вчинків.

Великий піст – це сходи духовно-
го підвищення людини. Великий піст 
складається із чотиридесятниці та 
Страсної седмиці (у народі ще назива-
ють Страсний тиждень). Піст покли-
каний підготувати віруючих до гідної 
зустрічі Воскресіння Христового або 
ж Пасхи. Чотиридесятниця символізує 
сорокаденний піст Спасителя, а Страс-
на седмиця покликана згадати останні 
дні земного життя Ісуса Христа. 

Піст – початок Пасхи. Він, звичайно, 
припадає на час весни і під час посту, 
під впливом животворних сил духовно-
го подвигу, наша душа скидає з себе хо-
лодний і темний одяг гріха, звільняєть-
ся від тих кайданів, якими була скута.

Нехай же в пробудженій душі, 
визволеній від гріха, щедро висіва-
ється насіння Христо-
вої любові і правди.

великий піст – це сходи 
духовного підвищення людини             

 піст – це час покаяння, посиленої молитви і духовних подвигів. Деяким людям здається 
незрозумілим, як можна провадити піст без смутку, без печалі. але людина, яка має живий 
зв’язок з церквою та її відправами, чекає посту з любов’ю і нетерпінням. вона прагне до 

нього, як до джерела живої води в пустелі, як до захистку, де можна знайти тишу і зазирнути 
в себе самого, щоб перевірити, чи все гаразд у її власному житті, виявити все те, що заважає 

духовному зростанню християнина.

о. богдан ЗіНЧЕНко, 
член національної 
спілки журналістів 

україни. 

Написано серцем
Тарасу Шевченкові 

Тебе вселюдно величають,
Тобі всі шану віддають,
А потім зразу забувають,
До справ своїх, забувши, йдуть.
Невже ти це хотів, Тарасе?
Невже заради цього жив,
Щоб люд життя твоє прикрасив 
І ти, як ідол, їм служив?
Ні, певно, жив ти не для того,
Пустої слави не шукав
І що хотів, то лиш одного,
Щоб Бог Вкраїні волю дав.
Так, ти – пророк святий, Тарасе,
Ти словом віщим послужив,
І в своїх віршах веління часу,
І правду людям возвістив.
Та забуває люд лукавий
Одну життя важливу суть,
Що не для величі і слави
Поети праведні живуть.
Тож не для них хвалебні оди
І чи хвалять їх, не хвалять,
Вони – поборники свободи
Й за правду лиш весь час стоять…

* * * * *
Чомусь весь час говоримо усім,
Що є у нас прекрасна наша мова,
Та без жалю кидаємо свій дім
Й не цінимо батьківського ми слова.
Чомусь чужинське – краще, ніж своє,
Чомусь завжди, лише собі на шкоду,
Чуже за рідне радше визнаєм
І служимо комусь ми на догоду.
Для нас чуже – 

величний, світлий храм,
Для когось ми всю душу відкриваєм,
Своє весь час чомусь немиле нам,
Його щораз в погорді зневажаєм.
 А в нас є мови світле джерело,
 Є рідний край, 

що українським зветься, 
 До нього шлях хай серце би знайшло
 Й любов в душі до нього хай озветься.
Тоді згадаємо чиї ми є сини,
Якого плем’я і якого роду,
І почуття спокутуєм вини
В ревнивій службі рідному народу… 

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.

Опанувати різні 
програми і ази 
комп’ютерної освіти 

можна у тернопільському 
«Карітасі». Тут проводять 
відповідні курси для дітей. 
Благодійники подарували 
закладу 13 персональних 
комп’ютерів. Тому тут 
вирішили допомогти 
розвинути комп’ютерні 
навички дітям та підліткам 
із вразливих родин.

- У наш час комп’ютерна осві-
та – це запорука того, що в май-
бутньому діти зможуть знайти 
хорошу роботу. Проте не кожен, 
на жаль, може дозволити собі оп-
латити навчання у даній сфері, 
- розповідає координаторка про-
екту Аліна Муц. – Ми запрошуємо 
на наші курси всіх охочих дітей, 

які хочуть вдосконалити свої 
знання. Також шукаємо викла-
дачів-волонтерів, які долучаться 
до нашої соціальної ініціативи. 
Це можуть бути айтішники, вчи-
телі інформатики або ж студенти 
IT-напрямку, які прагнуть зроби-
ти свій вклад у підтримку дітей із 
вразливих сімей. 

Заняття безкоштовні та від-
буваються раз в тиждень – в п’ят-
ницю о 16:00. Долучитися може 
кожен. Для цього варто надслати 
повідомлення на офіційну сто-
рінку «Карітас Тернопіль» у фей-
сбуці.

Євгенію Онуфріївну 
Шумку з поважною 
датою привітали 

рідні близькі, а також 
керівництво місцевої 
громади. 

Народилась пані Євгенія 
у селі Угринь, повідомили 
у Чортківській міській раді. 
Відмінно навчалась у місце-
вій початковій школі, її нео-
дноразово запрошували на 
навчання до Чортківської 
гімназії, втім, ні батько, ні ді-
дусь дівчинки не дозволили 
їй змінити місце навчання. 
Боялися віддавати доньку в 
місто, адже передбачали по-
чаток війни. 

 До Чорткова разом із чо-
ловіком пані Євгенія переїха-
ла у 1956 році, де власноруч 
збудували будинок. За своє 
довге життя жінка встигла 
попрацювати на багатьох ро-
ботах: починала зі швейної 
фабрики, потім - у дитячому 
садочку, у пожежній частині, 
на птахофабриці. 

«Дякую Господу Богу за 
ласку, за стільки років жит-
тя, за внуків та правнуків! Я 
жодного разу нікуди не піш-
ла і не поїхала, перед тим не 
помолившись», – зауважила 
ювілярка.

Попри поважний вік, пані 
Євгенія неабияк здивувала 
візитерів – продекламувала 

напам’ять декілька віршів, 
один із яких – її власний.

благодійні комп’ютерні 
курси започаткували 

у «карітасі»

«кожен день починаю з молитви 
і дякую Господу за життя»

Жителька Чорткова 
відсвяткувала столітній ювілей
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У Тернополі хлопець 
підійшов на вулиці до 
дівчат і погрожував 

зброєю 

- На лінію 102 звернула 
17-річна жителька села Байків-
ці, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. - Вона сказала, 
що до неї на вулиці  підійшов не-
знайомий хлопець і погрожував 
зброєю.

З’ясувалося, потерпіла ще з 

двома подружками стояли не-
подалік магазину, коли до них 
підійшов молодик, назвався по-
ліцейським і став вимагати до-
кументи. Дівчата не сприйняли 
всерйоз незнайомця і спробува-
ли уникнути його компанії. 

- Тоді зловмисник вийняв 
пістолет і впритул приставив 
дуло до живота 17-річній дівчи-
ні. Перелякавшись, неповно-
літні стали просити відпустити 
їх. Зловмисник відвів зброю і 

вистрелив у повітря, - кажуть у 
поліції.

Особу зловмисника встано-
вили, це виявися 19-річний тер-
нополянин. Хлопець був у стані 
алкогольного сп’яніння. Свій 
вчинок пояснити не зміг. У нього 
вилучили пневматичний пісто-
лет та магазин до нього, в якому 
була одна металева кулька.

Щодо хлопця розпочали кри-
мінальне провадження, йому ін-
кримінують погрозу вбивством.

Тернопільські слідчі передали до суду справу 
організованого злочинного угруповання, 
яке налагодило мережу з розповсюдження 

наркотиків та психотропних речовин.

На лаві підсудних опинилися п’ятеро підозрюваних. За 
даними слідчих, вони впродовж шести місяців займалися 
збутом дурману на території Тернопільської та Хмельниць-
кої областей.

- Встановлено, що у травні минулого року 32-річний жи-
тель Хмельниччини, перебуваючи у Чортківській установі 
виконання покарань, вирішив налагодити мережу зі збу-
ту та розповсюдження канабісу, амфетаміну та інших пси-
хотропних  речовин. До справи залучив ще чотирьох осіб на 
волі, один із яких був неповнолітній. 

Організатор налагодив канал надходження небезпечних 
речовин, розподілив обов’язки між членами угруповання, 
давав їм чіткі вказівки щодо подальшого розповсюдження 
«товару» та отримання за нього грошей.

Наркотики продавали через Telegram-канал. Охочі ку-
пити мали перерахувати гроші на банківські картки та інші 
електронні платіжні системи зловмисників. Після цього 
вони  робили «закладки» та надсилали повідомлення, де 
вказували клієнтам адресу  зі схованкою. Незаконний бізнес 
припинили співробітники управління стратегічних розслі-
дувань.

За повідомленням поліції, організатору загрожує до 15 
років позбавлення волі, іншим учасникам банди – до 12 ро-
ків ув’язнення.

як розповіли у 
поліції, події 
розгорталися в ніч з 

10 на 11 березня. Один зі 
зловмисників здав на добу 
кімнату в Тернополі двом 
музикантам зі Львова. 

- Поки один із гостей спав, ін-
ший з господарем вживав спирт-
ні напої. За кілька годин вони 
пішли до магазину і там зустрі-
ли ще одного чоловіка. Додому 
повернулися вже троє. В якийсь 
момент господар помешкання 
схопив ніж та накинувся на гос-
тей. Він разом з товаришем зв'я-
зав львів'ян, аби вони не чинили 
опору, та почав вимагати гроші 
й вивідувати паролі до банків-
ської картки. Отримавши необ-
хідні дані, підозрювані зняли з 

близько трьох тисяч гривень, 
- розповіли у поліції Тернопіль-
ської області.

Далі нападники змусили 
львів'ян здати до ломбарду гіта-
ру та мобільний телефон, а гро-
ші віддати їм. Забрали злодії й 
інші цінні речі жертв. Отримані 
кошти зловмисники розділили 
між собою. Один з нападників, 
забравши свою частину гро-
шей, пішов додому. А господар 
помешкання змушував львів'ян 
впродовж дня ходити з ним. За 
словами потерпілих, чоловік по-
грожував їм розправою.

В одному з магазинів в напад-
ника виник конфлікт з консуль-
тантом. У цей момент один з за-
ручників повідомив працівниці 
торгового закладу, що  їх силою 
утримують в неволі. Представ-

ники магазину викликали полі-
цію, і зловмисника разом з потер-
пілими доправили у відділок. 

У поліції кажуть: нападник 
у всьому зізнався і розповів про 
спільника, місцеперебування чо-
ловіка встановили. З'ясувалося, 
що тієї ж ночі один з підозрюва-
них, погрожуючи насильством, 
ще й викрав у місцевого жителя 
телефон і втік.

Нападники - 1982 року та 
1986 років народження. Чоло-
віків затримали та обрали для 
них запобіжний захід. Слідчі пе-
ревіряють їх на причетність до 
аналогічних правопорушень. Ви-
явилося, обидва нападники уже 
відбували покарання за майнові 
злочини. Наразі їм інкримінують 
розбій і грабіж, поєднаний з на-
сильством. 

У січні-лютому на Тернопільщині 
до поліції надійшло понад 1,5 
тисячі повідомлень про домашнє 

насильство. Найчастіше зверталися по 
допомогу жінки.

Як розповів інспектор відділу дільничних офі-
церів  управління превентивної діяльності поліції 
Тернопільщини Дмитро Адамович, за результа-
тами перевірок склали 810 адмінпротоколів на 
сімейних дебоширів і розпочали 24 кримінальних 

провадження. Виїхавши на місце події, правоохо-
ронці оцінюють ризики і можуть також прийня-
ти рішення щодо термінових заборонних приписів 
кривднику. За два місяці винесено 356 таких приписів. 

Найбільше повідомлень про насилля в роди-
нах поліцейські області фіксують у Тернополі. Вже 
понад рік тут працює мобільна група з протидії 
домашньому насильству. За два місяці її праців-
ники здійснили 351 виїзд на такі повідомлення. 
У кожному третьому випадку факти насильства 
підтвердилися. 

Поліцейські отримали інформацію, 
що один із місцевих мешканців у 
своєму будинку зберігає небезпечні 

предмети. Під час обшуку в нього 
вилучили поліетиленовий пакет з 
арсеналом. 

Підозрюваний - раніше судимий за незаконний 
обіг зброї та інші правопорушення уродженець 
Вінниччини. Впродовж останніх  років він живе в 
Почаєві.

- Під час обшуку в його приватному будинку 
оперативники виявили та вилучили більше двох-
сот патронів різних калібрів, гранату РГД-5 без за-
палу та запал до УЗГРМ-74.

Чоловік каже, що знайшов весь арсенал на те-
риторії Почаєва і забрав додому, планував прине-

сти пакет до поліції, але часу не вистачало. Про 
небезпечну знахідку він неодноразово розповідав 
сусідам.

Вилучений арсенал правоохоронці передали 
на експертизу. Якщо фахівці підтвердять, що набої 
бойові, то жителю Почаєва доведеться відповідати 
перед законом згідно зі статтею 263 ККУ. 

Декілька хвилин 
розмови з нібито 
працівником 

банку - і  рахунок 
спустошений, а часто 
це ще й кредитні 
кошти, які жертвам 
доведеться повертати. 
Чималі гроші втратила 
і мешканка Тернополя 
через надмірну довіру.

- Захисні дані рахунку 
категорично не можна пові-
домляти невідомим по теле-
фону, - кажуть у поліції Тер-
нопільської області. - Однак, 
саме так вчинила  потерпіла. 
Жінка повірила в популярну 
шахрайську схему, коли те-
лефонують начебто зі служ-
би охорони банку й запевня-
ють, що з картки спробували 
зняти гроші десь в іншому 
місті.

Замість захистити свої 

кошти, тернополянка допо-
могла шахраєві їх вкрасти. 
Жінку не здивував той факт, 
що псевдопрацівник запро-
понував їй перевести кошти 
на  інші, невідомі рахунки, 
ще попросив надати всі дані 
картки. 59 тисяч гривень з 
кредитки, звичайно, не по-
вернулися назад, як її запев-
няв шахрай. Потерпіла зате-
лефонувала  в поліцію.

- Працівники фінустанов 
не проводять жодних опера-
цій, окрім блокування вашої 
картки, по телефону, - нага-
дують у поліції. - Зміни па-
ролів, переведення коштів 
на інші невідомі рахунки, 
поповнення мобільних теле-
фонів – таким маніпулюють 
тільки аферисти. Негайно 
припиняйте подібні розмо-
ви, а задля безпеки звер-
ніться у відділення банку.

в’язень організував 
торгівлю наркотиками

На Тернопільщині затримали банду 
наркодилерів - дурман продавали в Інтернеті

Двоє тернополян взяли 
у заручники музикантів зі львова

Потерпілі змогли подати сигнал про допомогу 

коли кривдять рідні

Телефонний дзвінок 
вартував тернополянці 
майже 60 тисяч гривень

Шахрай збагатився, а жертва 
віддаватиме борг банку

Назвався поліцейським і приставив 
пістолет до живота

у жителя почаєва знайшли 
небезпечний арсенал
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кожна третя жінка у світі 
зазнала насильства

Кожна третя жінка у світі (близь-
ко 736 млн.) зазнавала фізичного або 
сексуального насильства протягом 
свого життя. Такі дані нового аналізу 
Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, пише BBC. Ця цифра залишається 
незмінною протягом останнього деся-
тиліття. Кожна четверта жінка у віці від 
15 до 24 років зазнає насильства з боку 
інтимного партнера. Насильство з боку 
інтимних партнерів є найпоширенішою 
формою жорстокого поводження у сві-
ті. Так стверджують близько 641 млн. 
жінок. 6% жінок у всьому світі заявили, 
що на них напала стороння людина. Ди-
ректор ВООЗ Тедрос Гебреісус наголосив: 
«Насильство проти жінок посилюється 
пандемією COVID-19. Але на відміну від 
коронавірусу, його не можна зупинити 
вакциною. Ми можемо боротися з цим 
лише глибоко вкоріненими та стійкими 
зусиллями - урядів, громад та окремих 
людей».

у Штатах з’явилися 
холодильники з їжею 

для сусідів
У 2020 році кожен шостий америка-

нець недоїдав. І поки уряд шукає шляхи 
подолання продовольчої кризи, у бага-
тьох містах на допомогу голодним  при-
ходять сусіди. На вулицях багатьох міст 
США з’явилися розмальовані холодиль-
ники. До них вишиковуються черги: одні 
- щоб покласти їжу, інші - аби взяти, пише 
Бі-Бі-Сі. Ініціативу з «народним холо-
дильником» придумали самі жителі, щоб 
допомогти один одному. Ідея полягає в 
тому, що їх наповнюють сусіди, користу-
ються сусіди і обслуговують сусіди. Такі 
«комори» доступні цілодобово: сьогодні 
ти взяв звідти продукти, завтра приніс 
щось своє.

у Швеції машини виженуть 
із дворів заради людей 

Будь-яке вільне місце в сучасних 
багатоповерхівках, як правило, пере-
творюється в стоянки для автомобілів. 
У Швеції ж вирішили, що двори потрібні-
ші людям, а не машинам. Аби реалізувати 
цю концепцію, тут стартувала нова ініці-
атива: зробити двори більш «приязним» 
місцем для жителів. На місці колишніх 
паркувань поставлять столи і лавки, 
спортивні тренажери, зарядні станції та 
обладнають місця для велосипедів. Усі 
елементи - дерев’яні; їх можна комбіну-
вати, як у конструкторі. Що з’явиться в 
кожному дворі - вирішують самі меш-
канці. Ця ініціатива - шведська відповідь 
паризькій концепції «15-хвилинного мі-
ста». Влада Парижа теж позбавляється 
від паркувань, натомість заохочують роз-
виток місцевих сервісів і бізнес-центрів у 
«спальних» районах.

лондонський аеропорт 
запровадив коронавірусний 

податок
Керівництво найбільшого у Ве-

ликій Британії аеропорту Heathrow 
Airport вирішило запровадити з квіт-
ня так званий «пандемічний податок». 
Про це пише газета «Evening Standard». 

Так, із квітня 2021 року пасажирам 
усіх рейсів, що вилітають з аеропорту 
«Хітроу», доведеться оплачувати до-
датковий збір - 8,90 фунтів (приблизно 
$12,43). Ця сума буде включена у вартість 
авіаквитка, незалежно від тривалості 
рейсу і класу авіаперельоту. Введенням 
нового податку керівництво аеропорту 
намагається компенсувати частину фі-
нансових втрат 2020 року. На думку між-
народних експертів, приклад «Хітроу» 
можуть наслідувати інші аеропорти Єв-
ропи. Хоча Європейська асоціація аеро-
портів уже виступила з попередженням 
про неприпустимість введення нових 
зборів з пасажирів на тлі падіння пасажи-
ропотоку в Європі 2020 року на 73%.

кожен 40-й малюк 
у світі - близнюк

Згідно з дослідженням, в останні 
роки в світі народжується найбільша 
зафіксована кількість близнюків. Май-
же кожен 40-й малюк тепер близнюк. 
Щорічно народжується понад 1,6 млн. 
таких дітей. Про це йдеться в статті, опу-
блікованій в науковому журналі «Human 
Reproduction». «Абсолютна кількість 
близнюків у світі більша, ніж будь-ко-
ли з середини ХХ століття. Це, ймовірно, 
рекордно високий показник», - сказав 
один із авторів дослідження, професор 
Крістіан Монд з британського Оксфорд-
ського університету. За його словами, 
поширення допоміжних репродуктивних 
технологій у розвинених країнах з 1970-х 
сприяло зростанню кількості багатоплід-
них пологів та матерів, які народжують в 
старшому віці, коли вірогідність народи-
ти двійнят і близнюків вища. Цікаво, що 
рівень народжуваності близнюків найви-
щий в Африці. 
північна Македонія профінансує 

подорожі своїх громадян
Північна Македонія планує цього-

річ витратити гроші на дотації вну-
трішніх подорожей для своїх грома-
дян. Про це заявив міністр економіки 
Крешніка Бектеші, повідомляє Xinhuanet. 
Для цього виділять 15 мільйонів маке-
донських денарів (близько 289 тисяч до-
ларів США) на субсидії щорічних відпус-
кних подорожей громадянам із низьким 
доходом. Таким чином уряд хоче підтри-
мати внутрішній туризм і допомогти ма-
лозабезпеченим громадянам відпочити 
й відвідати туристичні принади країни. 
Торік міністерство економіки Північної 
Македонії витратило 12 мільйонів євро 
на спеціальні ваучери для заохочення 
внутрішнього туризму. Адже туристич-
ний сектор країни дуже постраждав від 
пандемії COVID-19. 
у сШа індик влаштував безлад у 

стоматологічному кабінеті 
До одного із стоматологічних кабі-

нетів у місті Фер-Окс, що у Каліфорнії, 
увірвався індик. Він завдав чималої шко-
ди: розбив вікно, подряпав стіни, зіпсу-
вав стоматологічні крісла та влаштував 
справжній безлад, пише «The Sacramento 
Bee». На щастя, у приміщенні не було па-
цієнтів чи лікарів,  лише офіс-менеджер-
ка. Спершу вона подумала, що почався 
землетрус, але побачила індика, який на-
магався зруйнувати все на своєму шляху. 
Жінка заховалася й зателефонувала до 
служби контролю за тваринами, аби пта-
ха забрали. Працівникам служби індик 
просто так не здався: виривався, бився та 
продовжував бешкетувати. Спеціалісти 
служби порятунку припускають, що птах 
побачив у вікні власне віддзеркалення 
і прийняв себе за іншого. Він вирішив 
напасти на суперника, щоб ліквідувати 
його. Але коли скло роз-
билося і виявилося, що 
іншого індика там не 
було, птах уже не міг зу-
пинитися.

Держава в заручниках 
монополістів: у чому причина 

енергокризи

Нацкомісія з регулювання тари-
фів у сфері енергетики та компослуг 
проситиме РНБО вияснити ситуацію 
на енергоринку, зокрема критично 
низькі запаси вугілля на ТЕС, які нале-
жать приватному енергомонополісту 
- компанії ДТЕК. Про це інформує ICTV. 
Експерти з’ясували: компанія ДТЕК (ак-
ціонер - Рінат Ахметов) насправді мала 
достатньо вугілля, принаймні, звітувала 
про це, але на теплоелектростанції надхо-
дило до половини від потреби. Електри-
ки виробляли на 50% менше, тому вона 
злітала в ціні. Також узимку, коли країна 
найбільше потребувала тепла, нібито 
справні станції розпочинали раптові ава-
рійні ремонти. «Держава в заручниках у 
таких великих монополістів, які можуть 
створювати штучні кризи... І дуже часто 
ці монополії носять не тільки економіч-
ний, але й політичний характер, - сказав 
політолог, директор, аналітичного цен-
тру «Політика» Микола Давидюк. - Регу-
лятор очікує активності з боку Антимоно-
польного комітету, а від Верховної Ради 
- суттєвого підвищення штрафів за дії, що 
можуть зашкодити енергобезпеці країни. 
Інакше монополісти й далі робитимуть 
заручниками своїх надприбутків всю кра-
їну, а українці змушені будуть сплачувати 
захмарні тарифи».

українці мало читають 
27% українців читають більше, ніж 

раз на тиждень. Щодня в Україні чита-
ють 8% людей. «Можна побачити, як ра-
зюче відрізняється ситуація з читанням 
в Україні та в кількох європейських краї-
нах. Наприклад, в Італії цей показник - 56 
відсотків, у Польщі - 36 відсотків», - роз-
повіла директорка Українського інститу-
ту книги Олександра Коваль, повідомляє 
«Укрінформ». Відсоток читачів в Україні 
постійно падає, додала вона. Під час жор-
сткого карантину 2020 року продажі па-
перових книжок не зросли. Навпаки, ма-
ємо падіння на 50 відсотків. «І це сумно, 
бо означає, що книжка не належить до 
пріоритетних покупок і до пріоритетів 
проведення вільного часу», - зазначила 
Олександра Коваль.

англійська має стати 
другою мовою 

У гібридній війні з російським агре-
сором Україні слід активніше вико-
ристовувати англійську мову. Багато 
політиків та президентів «загравали» з 
російською, продовжуючи «копати під 
себе яму». Тепер держава-агресор на 
100% використовує у війні мовне питан-
ня, заявив секретар РНБО Олексій Дані-
лов під час виступу на форумі «Україна 
30. Культура, медіа, туризм». «Англійська 
мова має бути обов’язково другою мо-
вою в країні. Для того, аби ми з вами були 
убезпечені від тих атак, від яких сьогод-
ні потерпаємо з боку РФ», - сказав він. За 
словами Данілова, знання молоддю анг-
лійської мови є запорукою незалежності 
держави. 

Різко скоротилось 
виробництво борошна

В Україні з початку 2021 року різко 
зменшилось виробництво борошна. 
Про це повідомляє спілка «Борошноме-
ли України». Так, у січні було вироблено 
всього 84,9 тисяч тонн борошна, що ста-

ло абсолютним місячним мінімумом з 
1999 року. Експерти підкреслили, що цей 
показник у 2,5 разів менший, аніж в січні 
2000-го. 

отримувачів субсидій 
стане ще більше

Держава надалі підтримуватиме 
українців, які не можуть сплачувати за 
компослуги, шляхом надання субсидії, 
заявив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. «Необхідно розробити комплексне 
рішення, яке дасть змогу погасити вже 
наявну заборгованість. Водночас держава 
надалі підтримуватиме тих громадян, хто 
не може сплачувати за компослуги», - на-
голосив глава уряду. Зокрема, він доручив 
профільним міністерствам опрацювати 
можливість розширення кола отримува-
чів субсидій та створити інструмент, який 
допоможе населенню звіряти розрахунки 
з постачальником. Як пише «Урядовий 
портал», нині в Україні 3 мільйони осіб 
отримують субсидії та 1,8 мільйонів піль-
говиків. Тобто майже 5 мільйонам осіб до-
помагає держава.

син ахметова купив віллу 
за 2 млрд. грн.

Торік у грудні родина олігарха Ріна-
та Ахметова придбала віллу в перед-
місті Женеви у Швейцарії за 60 млн. 
франків або 2 млрд. грн. для сина олігар-
ха - Даміра Ахметова. Про це повідомив 
екснардеп Сергій Лещенко. Дамір Ахме-
тов купив у Везені дві будівлі - розкішну 
віллу, менший будинок по сусідству та ді-
лянку площею 7600 кв. м, пише «Україн-
ська правда». 32-річний Дамір - старший 
син Ріната Ахметова. Він покинув Україну 
у віці 10 років, навчався у Швейцарії та 
Великій Британії. Дамір - член наглядо-
вих рад енергетичних і металургійних 
компаній свого батька, ДТЕК і Метінвест. 
Він ніколи не вів бізнес самостійно. «Син 
олігарха Ріната Ахметова Дамір за під-
сумками 2020 року придбав за 2 мільяр-
ди гривень віллу на Женевському озері. 
А Укрзалізниця за підсумками 2020-го 
недоотримає 4 мільярди гривень за пе-
ревезення залізної руди, тому що лобісти 
Ахметова заблокували це рішення. Спо-
чатку українці своїм коштом утримували 
олігархів. Тепер починають утримувати 
їхніх дітей», - заявив Лещенко, який є чле-
ном наглядової ради Укрзалізниці.

житло в україні коштує 
дорожче, ніж у європі

За рік ціни на житло в Україні зле-
тіли на 20%. Тепер, приміром, квартира 
в українській столиці коштує як у Бельгії, 
Греції, Польщі чи Угорщині й відчутно 
дорожча, ніж в Естонії, Латвії, Болгарії 
та Іспанії. Наприклад, квартиру-студію 
площею 31 кв. м на околиці Києва прода-
ють за $32 тисячі. У Болгарії така ж сту-
дія біля моря коштує $23,5 тисяч, пише 
«Сьогодні». Причина стрімкого зростання 
цін - подорожчання будматеріалів і зе-
мельних ділянок. Утім, головна причина 
подорожчання - підвищений попит на не-
рухомість. Рієлтори кажуть, що квартири 
розкуповують миттєво. За прогнозами 
експертів, ціни на житло зростатимуть і 
далі - на кілька відсотків щомісяця.

статки вітчизняних 
багатіїв збільшились

Рейтинг мільярдерів України y 
Forbes змінився. Статки більшості, не 
зважаючи на коронакризу, зросли. Рінат 
Ахметов: статки зросли до $7,6 млрд. У 
Віктора Пінчука - до $2,5 млрд. У червні 
2020 року «Forbes Україна» оцінював його 
в $1,4 млрд. Костянтин Жеваго розбагатів 
до $2,1 млрд. проти торішніх $1,1 млрд. 
В Ігоря Коломойського статки зросли до 
$1,8 млрд. Минулоріч мав $1 млрд. Генна-
дій Боголюбов збагатився до $1,7 млрд. 
Торік було $1,2 млрд. Петро Порошенко: 
статки зросли до $1,6 млрд. проти торіш-
ніх $1,4 млрд. Вадим Новинський має $1,4 
млрд. Торік було «лише» $810 млн.

Україна світ

ольга ЧоРНа.
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ФГ «Вікторія–92» 
обробляє 3230 
гектарів орендованої 

землі у Вікторівці, Плотичі 
та інших селах донедавна 
Козівського району. Це 
успішне  сільськогосподарське 
підприємство, яке постійно 
розвивається, використовуючи 
новітні технології та передовий 
досвід у галузі. Протягом 
майже трьох десятиліть 
господарство успішно 
вирощує сільськогосподарську 
продукцію, справно сплачує 
податки, розбудовує сучасну 
виробничу інфраструктуру, 
фінансує соціальні проєкти та 
меценатство. 

Про старт нового господарського року, 
перспективи і плани на майбутнє ми по-
спілкувалися з керівником ФГ «Вікто-
рія–92» Олександром  ПЕЛЯКОМ.

– Олександре Петровичу, минулий 
рік був непростим для усіх нас. Через ко-
ронавірусну інфекцію  потерпіли нема-
ло галузей виробництва. А як довелося 
«Вікторії-92»?

– У минулому, 2020 році, в аграріїв теж 
було багато тривожних переживань і через 
несприятливі погодні сюрпризи, і каран-
тинні обмеження. Необхідно було на це 
все зважати, забезпечувати працівників 
засобами захисту, створювати такі умови, 
аби не припинялися роботи в полі та на 
інших ділянках  виробництва. Холодна ми-
нулорічна весна з приморозками і малою 
кількістю опадів дещо сповільнила ріст 
озимини і відтягнула на місяць вегетацію 
теплолюбивої кукурудзи. Посушлива пер-
ша половина року негативно відбилася 
на майбутньому врожаї сільськогоспо-
дарських культур, і порушила строки їх 
збирання. Та, незважаючи на всі труднощі, 
озимину ми посіяли в оптимальні терміни, 
вчасно підготували ґрунт під весняний по-
сів ярини. Попри різні негаразди, ми задо-
волені минулим роком. Врожайність, хоч 
вона дещо і була нижчою від попередніх 
років, але з кожного гектара вдалося зібра-
ли озимого ріпаку – 38 центнерів, пшениці 
– 75, ячменю - 65, сої – 34, кукурудзи – 102 
центнери в сухому виді. Також сприятливі 
ціни на сільськогосподарську продукцію 
у другому півріччі вирівняли ситуацію і в 
економічному плані.  Для ФГ «Вікторія-92» 
господарський 2020 рік закінчився з хоро-
шим результатом. Наша продукція конку-
рентоспроможна на місцевому і світовому 
ринках та без проблем реалізується. Краї-
ни почали частково виходити з карантину 
та економічної кризи і поступово віднов-
люють торгівлю. Тож ми з впевненістю 
дивимося у майбутнє і будемо далі наро-
щувати власні потужності та збільшувати 
виробництво продукції. 

– А що плануєте зробити для наро-
щування технічного потенціалу підпри-
ємства?

– Саме минулорічні погодні умови 
спонукали нас на подальший розвиток 

у цьому напрямку. Тому зараз закупля-
ємо сучасну високоякісну техніку. Уже 
придбали 16–рядну кукурудзяну сівалку 
VADERSTADTempo, що дасть можливість в 
допустимих термінах засіяти на наших по-
лях кукурудзу. Також будемо купувати жат-
ку Geringhoff 870 для збирання кукурудзи, 
і ще одного перевантажувального бунке-
ра-накопичувача ПБН–40, щоб працювати 
двома комбайнами під час збирання цієї 
культури. Замовили телескопічний на-
вантажувач JCBS 41–70 Agrі, і напівпричіп 
WIELTONNS 3K, бензовоз та легковий авто-
мобіль Renault. Плануємо будувати сучасний 
потужний зерносушильний комплекс іта-
лійського виробництва Strahl. Це дозволить 
збільшити кількість зберігання зерна на міс-
ці та вирішить надалі проблему його сушки.

–  яку основу заклали під цьогоріч-
ний урожай?

– У минулому році засіяли озимих на 
площі 1360 га, з них 800 га пшениці та 
560 га озимого ріпаку. Посіяні площі ози-
мих культур знаходяться в доброму стані, 
проведені необхідні агротехнічні заходи, 
під них внесені потрібні добрива. Як тіль-
ки дозволить погода, будемо проводити 
їх підживлення. Плануємо ще посіяти 420 
га ячменю, 1350 га кукурудзи та 100 га сої. 
Застосовуючи сучасні передові технології 
у вирощуванні сільгоспкультур, надіємось 
на хороші результати врожаю.

- Незважаючи на природні негаразди 
та економічні кризи, ФГ «Вікторія–92» 
завжди успішно долає усі труднощі. як 
вам це вдається?

- Перш за все, велика заслуга в цьому 
мого батька Петра Івановича Пеляка, який 
створив таке потужне  підприємство. І 
безперечно, трудового колективу, людей, 
які чесно і самовіддано працюють у «Ві-
кторії-92». Ми усім їм безмежно вдячні. Із 
свого боку, серед головних питань завжди 
на першому місці зарплата працівникам, 
а також стараємося забезпечити їм на-
лежні виробничі, побутові умови праці та 
відпочинку. Намагаємося при кожній на-
годі дати людям відпочити, відсвяткува-
ти разом професійне хліборобське свято, 
відзначити День села... Як приклад, уже 
кілька років поспіль у нас склалася добра 
традиція, коли у період завершення ранніх 
жнив і переходом до збирання осінньо-
го врожаю, ми для трудового колективу 

за рахунок підприємства організовуємо 
культурний відпочинок з дводенною ту-
ристичною поїздкою у Карпати, Буковель, 
Львів, інші історичні місця нашого краю. 
На жаль, торік через карантинні обмежен-
ня на Covid–19, ці заходи не проводили. У 
свою чергу за успішне завершення госпо-
дарського року ми відзначили кожного 
працівника грошовою премією, закупили 
всім теплий робочий одяг.

- «Вікторія–92» також дбає про 
соціальну сферу сіл, на землях яких 
здійснює господарську діяльність. І 
далі продовжуватимете цю благород-
ну справу?

 – Так! Минулоріч ми зробили зов-
нішній фасад Вікторівківської церкви, а 
цього року облаштуємо фундамент і схо-
ди. Свого часу профінансували художній 
розпис церкви у Плотичі, а тепер прове-
демо фасадні роботи  ззовні. Для цього 
запросили фахового дизайнера. Також  
надали кошти на ремонт сільського 
клубу Вікторівки. У Будилові заклали 
основу, щоб запустити сучасний спор-
тивний комплекс з футбольним полем 
зі штучним покриттям, майданчиками 
для волейболу і силових тренажерів, ди-
тячий ігровий майданчик. Аналогічну 
спортивну споруду хочемо закінчити у 
цьому півріччі у селі Таурів. У такий спо-
сіб заохочуємо дітей, молодь, сільчан до 
фізичної культури і спорту та здорового 
способу життя. Фінансуємо й інші соці-
альні проекти і благодійну діяльність. 

–  Ваше підприємство, як це підтвер-
дила боротьба із недавньою сніговою 
стихією, завжди й у всьому готове під-
ставити плече новоствореній Козів-
ській громаді?

–  Бувають ситуації, коли допомога 
дуже потрібна. Ми на одній землі усі жи-
вемо і завжди готові до співпраці. Багато 
мешканців сіл у той момент снігової заме-
тілі потребували медичної допомоги, хтось 
мав добратися до лікарні на заплановану 
операцію, когось направляли на гемодіаліз. 
Тож чотири одиниці нашої важкої техніки 
були задіяні в боротьбі із сніговими замета-
ми. Працювали щодня, а при необхідності і 
цілодобово, щоб розчистити дороги у всіх 
селах, де орендуємо землю, зокрема у Ві-
кторівці, Плотичі, Горбах, Таурові, Будило-
ві, Вимислівці, Вибудові, Золочівці, Медові, 
Заберезках, Козівці. На прохання Козівської 
ОТГ і в самій Козові. З цим завданням успіш-
но впоралися наші працівники Богдан Ко-
закевич, Борис Шарван, Франик Ясінський, 
Володимир Дубовий, за що їм щиро були 
вдячні сільські громади.

– Олександре Петровичу, нещодавно 
Ви відзначили 40-річний ювілей. Бажа-
ємо міцного здоров’я, сімейного щастя, 
довгих років життя і плідної праці на 
розвиток вашого підприємства. Нехай 
колосяться ниви щедрими врожаями, а 
серце наповнюється благородними спра-
вами задля загального добра і України.

– Дякую.
Іван ДУФЕНЮК, 

член  Національної спілки 
журналістів України.

За Покликом серця 
ПродовжУє баТьковУ сПравУ
цьогорічний березень дивує мінливою погодою і не дає можливості аграріям починати 

роботи на полях. однак ще трішки і тепле сонячне проміння переможе сніг і холод. 
Хлібороби фермерського господарства «вікторія–92» з оптимізмом зустрічають весняну 

пору. посіви озимини у гарному стані, а це дає надію на щедрий урожай. 
колектив підприємства готовий до весняно-польових робіт і з нетерпінням чекає 

потепління, щоб виїхати в поля. 

Найбільша гордість ФГ «вікторія-92» - її колектив.

управлінська нарада адмінапарату щодо реалізації 
майбутньої діяльності ФГ «вікторія-92».
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Існує безліч лайфхаків, як правильно зберігати продукти. 
Наприклад, як продовжити життя купленим бананам і як 
правильно зберігати імбир. А якщо на їжі з’явилася цвіль? 

Що можна їсти, коли з’явилася цвіль
Деякі види твердих сирів – горгонзола, пармезан, стилтон
Цвіль для цих сирів – нормально, з її допомогою вони виро-

бляються. Коли ви побачили на сирі білу скоринку, то її можна 
обрізати 2 см завглибшки. Важливо, щоб ніж не торкався цвілі.

салямі, шинка
Часто буває так, що на шинці та на твердій салямі з'являєть-

ся білий наліт, навіть якщо їх правильно зберігають у холодиль-
нику. Це теж виробничий процес. Салямі та шинку покривають 
дріжджами, щоб захистити м'ясо від бактерій. Рекомендується 
витерти цвіль серветкою або змити водою, протерти насухо – і 
їсти.

Тверді продукти та овочі
Капуста, картопля, болгарський перець, морква, ріпа, гру-

ші, яблука стійкі до швидкого пошкодження цвіллю. Коли ви ба-
чите, що на цих продуктах цвіль з'явилася, змийте її та обріжте 
ножем. Звісно, якщо ви бачите, що сильно пошкоджена середина 
того ж яблука або перцю, то краще не ризикувати і викинути.

Що треба викинути, 
коли з'явилася цвіль

Сир, вершковий сир, куплений у магазині нарізаний сир, 
деякі види м'яких сирів (камамбер, брі.) 

Найчастіше цвілі, яка на них утворилася, не видно. До того ж 
ці продукти псуються дуже швидко. Тому не варто пояснювати: 
навіть якщо ви побачили ділянку з цвіллю у пачці сиру, ви маєте 
знати, що сир уражений нею весь.

Хліб, випічка (куплена і домашня)
Ці продукти псуються доволі швидко. Причина – пориста 

структура, тому цвіль легко потрапляє всередину. Якщо ви по-
бачили пухнасті плями на хлібі та випічці, їх треба викинути. 
Якщо хліб, то всю буханку, якщо ваша випічка (наприклад, кек-
си) лежали разом, на жаль, вони теж мають бути у відрі.

варення, джеми
Що ми робимо з цвіллю на варенні зазвичай? Беремо 

ложку та забираємо її. Тепер знатимете, що цвіль, яка росте у 
вареннях і джемах, виробляє отруйні мітотоксини. Вони швид-
ко «захоплюють» територію, а забрати їх неможливо.

Горіхи
Мигдаль, фісташки та інші горіхи теж можуть пліснявіти. 

Правда, в солоних і смажених горіхах з меншою ймовірністю 
розвинеться цвіль. Але, з іншого боку, в таких горіхах чимало 
консервантів. Отже, в свіжому арахісі, фісташках, волоських го-
ріхах, мигдалі та фундуку можуть з’явитися мітотоксини. Не тре-
ба купувати горіхи про запас, вони, справді, швидко псуються.

Їжа і цвіль: 
що можна їсти, а що треба 

терміново викинути

від проблем з 
травленням

Одне з найважливіших за-
стосувань гвоздики – допомога 
травній системі. Завдяки своїм 
вітрогінним та протизапальним 
властивостям вона ідеально 
підходить для усунення газів та 
розладів травлення. Ба більше, 
екстракти гвоздики можна ви-
користовувати для лікування 
виразок.

Для кращого ефекту можна 
приготувати спеціальну насто-
янку. На 1 склянку води потріб-
но 5 гвоздик. Воду доведіть до 
кипіння й додайте гвоздику. 
Вимкніть вогонь, дайте насто-
ятися 10 хвилин і процідіть. 
Пийте цей засіб двічі на день 
протягом 3 днів поспіль для най-
кращих результатів.

ангіна? 
Антимікробні властивості 

гвоздики допомагають усуну-
ти мікроорганізми, які можуть 
подразнювати горло. Візьміть 1 
чайну ложку меленої гвоздики 
(5 г), 1 столову ложку редьки (15 
г), мед (15 г) і теплу воду (200 
мл). Поєднайте всі інгредієнти 
і залийте їх склянкою теплої 
води. Полощіть сумішшю горло 
протягом 2-3 хвилин. Повто-
рюйте щодня, поки не будете по-
чуватися краще.

Для здоров’я 
ротової порожнини

Гвоздика допомагає змен-
шити ріст бактерій, що викли-
кають хвороби ясен та інфекції, 
зменшує наліт, допомагає від 
зубного болю і неприємного за-
паху з рота. Потрібно 2 гілочки 
петрушки, 3 гвоздики, 2 склян-
ки води (400 мл). Щойно вода 
закипить, додайте петрушку і 
гвоздику.

Зменште вогонь і залиште 
варитися 2 хвилини. Далі зні-
міть з вогню, накрийте напій і 
залиште на 10-15 хвилин, проці-
діть. Пийте цей настій тричі на 
день для досягнення найкращих 
результатів.

Для лікування 
печінки

Ця спеція містить активну 
речовину під назвою евгенол, 
що особливо корисна для здо-

ров’я печінки. Потрібно 5 гвоз-
дик, 1 склянка води (200 мл), 1 
столова ложка меду (15 г). За-
кип’ятіть воду, додайте гвозди-
ку, вимкніть вогонь, накрийте 
суміш і дайте настоятися 10 хви-
лин, процідіть і додайте мед. Пи-
йте цей засіб раз на день протя-
гом двох тижнів для досягнення 
найкращих результатів.

Засіб від кашлю
Гвоздика допомагає бороти-

ся з вірусами і бактеріями, які 
вражають легені. Крім того, вона 
зміцнює імунну систему. Потріб-
но 3 гвоздики, 1 склянка води 
(200 мл), ½ склянки лимонного 
соку, 1 столова ложка меду (15 
г). Доведіть воду до кипіння, 
додайте гвоздику, лимонний сік 
і мед. Зніміть з вогню, дайте на-
стоятися 10 хвилин. Пийте цей 
настій щовечора перед сном або 
до зникнення симптомів.

увага!
Є випадки, коли людям не 

можна вживати гвоздику. На-
приклад, кожен, хто страждає на 
печінкову недостатність через 
хворобу Крона, має утриматися 
від споживання гвоздики. Ва-
гітні жінки й мами, які годують 
малят грудьми, також повинні 
уникати гвоздики.

Звичайно, якщо у вас є сум-
ніви, необхідно проконсультува-
тися з лікарем.

В усіх країнах цю ліку-
вальну траву люблять і 
застосовують від бага-

тьох захворювань: мігрені і 
сильного головного болю, 
серцевої слабкості, жовтя-
ниці, болях в суглобах і по-
дагрі, ревматизмі та інших.

Вважається, що запах лаванди 
знімає болі при пологах. На Сході 
прийнято розкидати квіти лаванди в 
приміщеннях, де працюють жінки, для 
зняття втоми і напруги. В Японії виявили, що 
ефірна олія рослини знижує помилки у програ-
містів на 20%.

Ефірна олія лаванди - це: 
● прекрасне знеболювальне, 
● протизастудний, 
● протикашльовий, 
● ранозагоювальний засіб, 
● хороший спазмолітик, 
● антибіотик широкого спектру дії, 
● спазмолітичний засіб при мігрені і невра-

стенії, шлункових кольках. 
Використовується для лікування серце-

во-судинної системи, при нервових розладах. 
Хороший антисептик, лікує ангіну, тонзи-

літ, ларингіт, грип. Заспокійливий і тонізуючий 
засіб. Розріджує жовч, знижує жар при високій 
температурі, а при лихоманці зігріває, зменшує 
тривогу, головний біль і безсоння, заживляє 
синці, садна і порізи, покращує пам'ять.

лікувальні рецепти 
Зніме втому і будь-яке нездужання чай з ла-

вандою. Рецепт: сухі квіти (чайна лож-
ка) заварити 1/3 склянки окропу, 10 

хвилин настояти, процідити, пити 
перед сном.

Головний біль зніме лаван-
дова олія або вода: втирати в 
скроні круговими рухами.

Спазми в шлунку зніме від-
вар з листя трави і квіток. Вжива-

ти по 2 склянки на день (рецепт: 
чайна ложка лаванди - на 1 склянку 

окропу).
Заспокоїть нервову систему і порятує 

від роздратування ванна з завареними квітка-
ми рослини. Приймати таку ванну слід 20 хви-
лин, після чого відразу ж лягти в ліжко.

При сухій екземі: ½ літра оливкової олії і 
25 г квіток лаванди поставити на водяну баню 
на 2 години, настоювати 8-10 годин, після чого 
можна застосовувати як мазь. Термін придатно-
сті - 6 тижнів.

Грибкові захворювання ніг вилікують те-
плі ванночки з додаванням лавандової олії: на 
одну столову ложку морської солі - всього 5 кра-
пель олії.

Відвар з листя лаванди зніме нудоту, блю-
воту і зубний біль.

У 2012 році були опубліковані цікаві резуль-
тати спостережень за тренуваннями баскетбо-
лістів, що вдихали ефірну олію лаванди. Експе-
римент показав, що у спортсменів покращилася 
адаптація до тренувань, підвищилася точність 
і рухливість. Ефірна олія лаванди дивовижно 
впливає на пам'ять людини. У будь-якій склад-
ній, навіть стресовій ситуації, вона допомагає 
швидко зібратися і не панікувати.

5 способів викоРисТаННя ГвоЗДики 
Для поліпШЕННя ЗДоРов'я

Гвоздику використовують у всьому світі як спецію для 
бъагатьох різних продуктів, проте вона відома і своїми 

лікарськими властивостям. 

Корисні властивості лАВАнди
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гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

Дайте крила мені, полечу,
Бо сьогодні не спиться ніяк, 
Запалила безсонням свічу,
З воску в серці поставила знак.

Передумала думи про всіх
І про все, що тривожить мене, 
Підганяє дорогу батіг
І коней до безодні жене.

Перепродано совість давно, 
Але в мене немає жалю, 
Хтось купився на хліб і вино, 
Уподібнився хтось королю.

Дайте крила, полину до хмар, 
Підіймуся, мов пташка над тим, 
Що зродилося в царстві примар 
І мені видається чужим.

Одинока ялина стоїть,
Сто вітрів обіймають її,
Ви крилату мене відпустіть 
Понад гори, поля і гаї…

І тоді, як у серце бальзам, 
Я свободи у чашу наллю, 
Принесу я у дзьобику вам
Незгасаючу квітку-зорю...

* * * * *
І так ти кожного разу
Не віриш красивій казці, 
Тримаєш в душі образу, 
Неначе ключі у зв’язці.

Не спиш, розгризаєш долю
Та молишся тихо-тихо,
А сумніви серце колять, 
Немов голки їжачихи.

А потім до ранку мрієш 
Про губи його і руки,
І темінь сама розсієш,
І серця прискориш стукіт. 

Бо ти така ґонорова, 
Барвінком не стелиш ложе. 
Ясніють стежки любові, 
По них подасишся, може?

* * * * *
Мила жінко, маленька краплино,
З океану людської любові.
Ти в погідну весняну годину
Наче фея в красивій обнові.

На вустах твоїх усмішка сяє,
Пригортаєш до себе тюльпани,

Хвиля ніжності серце торкає,
Пророкуючи сонячні плани.

Обминеш легкою ходою
Сірі будні, життєві незгоди
І душею, завжди молодою,
Прагнеш щастя, кохання, свободи...

* * * * *
Хоч холодно, 

та верби вже цвітуть,
Пробудження весни 

завжди натхненне,
Мене сьогодні друзі не знайдуть,
Сьогодні день романтики у мене.

Закутана в сувій мрійливих чар,
Припудрую туманом давні рани,
Розплутую мереживо із хмар,
Промінням обгортаю сподівання.

Вже весни пораховані мої,
Та я, так як і всі, числа не знаю, 
Але коли радіють солов’ї,
То знову про любов душа співає...

Раїса ОБШАРСЬКА.

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

Учитель лише той, 
хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро 

цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.

Але ні: поїду і все – 
заявила Ірина. Тим 
паче туди кличе її 

подруга Тетяна. Уже й 
роботу їй підшукала. «Я 
сумувати буду. Бережи 
себе там, кохана», - мовив 
Микола на прощання.

 Тетяна зустріла Іру з широ-
кою усмішкою на устах. Аж стри-
бала від радості. Наче зустріла в 
пустелі свою людину і тепер їй не 
буде самотньо і страшно. «Я дуже 
рада, що ти приїхала. Тут багато 
наших земляків, але ж ти і нада-
лі залишаєшся моєю найкращою 
подругою», - тричі, по-італійськи 
поцілувала Таня Ірину і повела до 
таксі. «Ідемо до мене. Відпочинеш 
від села. А роботу тобі обов’язко-
во знайдемо», - щебетала розпа-
шіла Тетяна. 

Іра насторожилася. Як так? 
Адже Таня казала, що у неї одразу 
буде робота. По-сусідству із нею 
доглядатиме стару сеньйору, як і 
Тетяна, котра ніби не чула її слів. 
Щось говорила і говорила про своє. 

Вони зійшли з таксі біля роз-
кішного дому, що височів в об-
рамленні великого саду. «Ось тут 
я і живу», - сказала Таня. Весна 
дихала свіжим повітрям, запахом 
троянд піднімала Ірині настрій. 
Вона здивувалася, що для неї заз-
далегідь був накритий святковий 
стіл. «Ти ж казала, що тут на ра-
нок смакують кавою з легким сні-
данком, а я бачу стільки добра», 
- усміхнулася Ірина. «Це заради 
тебе старалася», - відповіла Таня. 

Минуло два тижні, як Тетяна 
буцімто шукала роботу для по-

други, але не могла знайти. За-
спокоювала: іноді наші по півро-
ку без роботи сидять. Але тут їх 
ніхто в біді не лишає. Сходяться 
біля церков, де надають їм допо-
могу одягом, взуттям, продукта-
ми. Іноді земляки допомагають. 
І це нормально. А їй, Ірі, мовляв, 
ще й пощастило, бо живе у Тані 
комфортно, щодня овочі, фрукти 
є. Хіба у селі таке було? Іра гірко 
посміхнулася: не було.

Якось Таня сповістила, що зав-
тра приїжджає син старої сень-
йори. Разом із дружиною, котра 
хворіє онкологією, перенесла 
складну операцію. Тепер Тетяні 
додасться роботи, тим паче, сень-
йор Сальваторе, хоч і добрий, але 
дуже вимогливий. «Попроси, щоб 
мене тут залишили. Усе-таки - 
удвох буде легше», - мовила Іра. 
«Ти права – гарна ідея. Тим біль-
ше, колись тут справді ще одна 
жінка працювала», - лукавими 
бісиками в очах блиснула на неї 
Тетяна. 

Після вечері попросила Іру 
вислухати її. «Присядь, хочу по-
говорити з тобою. Прошу, не 
віднікуйся, а добре подумай. Ще 
раз повторюю – тобі справді ща-
стить». І Тетяна стала виклада-
ти, що від завтра входитиме в 
її обов’язки. Ірина не розуміла: 
Таня уже попросила за неї? Після 
напруженої паузи Таня продов-
жила: «Будеш розважати Сальва-
торе. Розумієш? Дружина у нього 
важко хвора, то хтось мусить її 
замінити. Адже сеньйор ще такий 
молодий», - опустивши очі мови-
ла Таня. 

 Ірина стрепенулася: як це? 

Вона ж іще зовсім не знає цього 
чоловіка. І взагалі, що означає оце 
«розважати»? Тетяна почервоніла 
і зізналася, що з самого початку 
знала, навіщо кликала сюди Іри-
ну. Усе було домовлено із Саль-
ваторе заздалегідь. Йому дуже 
подобаються українські жінки, а 
Ірину він підгледів у соцмережі, 
коли вони розмовляли з Тетяною. 
«Красива. Клич сюди!» - сказав. 
Був відвертий з нею, бо знав, що 
Таня у вільний час зустрічається з 
його другом Карло.

«Лишня копійка не завадить. 
І молодість даремно не пропадає. 
Ти гадаєш, твій Микола нікого 
не знайшов? Не вір, чоловіки усі 
однакові», - торохтіла Тетяна і з 
кожним словом наче вбивала го-
стрим цвяхом у мозок Ірини. «Що 
ти таке кажеш, Таню! Мій Мико-
ла любить мене. І доньок наших 
обожнює», - зі сльозами на очах 
мовила Іра. Вона уже пошкоду-
вала, що приїхала сюди, повірила 
в щирість Тетяни, якій, як сама 
зізналася, щедро заплатили за 
те, що підібрала синьйору гарну 
жінку. «Не панікуй. Побачиш його 
і будеш по-іншому думати», - пе-
реконувала Ірину Таня. 

Іра не спала усю ніч. Зранку 
Тетяна сповістила, що Сальвато-
ре з дружиною уже повернувся. 
За звичкою вийшов у сад на про-
біжку. «Причепурися і вийди до 
нього», - мовила Таня. Ірині за-
хотілося назад у село, де усе так 
просто і легко. Але ж вона чималу 
суму Тані заборгувала. Та й сором-
но повертатися ні з чим. Що скаже 
рідним?

«Чого ж ти заціпеніла? Йди в 
сад!» - наказовим тоном мовила 
Тетяна. 

Світ закружляв Ірині перед 
очима, коли на сходинах стикнула-
ся із сеньйором, що вже повертав-
ся з прогулянки. Він усміхнувся, 
легенько торкнувся її руки і при-
вітався. Таня не раз говорила, що 
він вродливий, але щоб настільки 
– вона собі не уявляла. Серце за-
билося шалено, як у наполоханої 
пташки. Здавалося, ось-ось виско-
чить з грудей. «Красень, правда?» 
- спитала Таня. І загледівши роз-
губленість в очах Ірини, мовила: 
«Можеш не казати, й так зрозумі-
ло. Увечері він зайде до тебе». 

Ірині хотілося, щоб той день не 
закінчувався ніколи. Сподівалася, 
що Сальваторе іще нині не зайде, 
усе-таки з дороги повернувся. Але 
вона помилилася. Здригнулася, 
коли почула легенький стукіт у 
двері. Знала, мусить відчинити, 
бути привітною, слухняною, щоб 
не розчарувати Сальваторе. 

Він дістав з пакета вино, доро-
гі цукерки і фрукти. Налив у кели-
хи. «За нас!», - сказав усміхаючись. 
Легкий хміль обдав її ніжною хви-
лею. Теплі руки сеньйора пригор-
тали її розслаблене тіло, а гарячі 
губи міцно вп’ялися у її уста, що 
теж скучили за поцілунками. Ще 
до поїздки в Італію Ірина вивчала 
з Танею чужу мову і тому добре 
розуміла, що Сальваторе шепоче 
їй: «Відтепер ти – моя! Я обері-
гатиму тебе, моя панно! Покажу 
прекрасний світ! Тільки будь мені 
вірною!»

Місяць казкового раю злетів 
швидко і сеньйор щедро заплатив 
Ірині. «Кожен заробляє по-своє-
му», - колись сказала їй Таня і 
тепер вона теж була такої думки. 
Виправдовувала сама себе: ніхто 
ж не дізнається, а толк – буде. 

За короткий час Микола ви-
ставив світлини у соцмережі, від-
звітувавши, куди витратив кош-
ти, які надсилала Ірина. Зробив 
ремонт у домі, поміняв меблі, 
накупив модних одяганок донь-
кам. Душа Ірини раділа. Зловила 
себе на думці, що не хоче більше 
в село. Щоночі потопала в кохан-
ні з Сальваторе, не соромилася 
просити в нього коштів на влас-
ні забаганки. Усе рідше переда-
вала пакунки додому, витрачала 
кошти на себе. Давно не появля-
лася у соцмережах, щоб не бачи-
ти благальних оченят доньок, 

які говорили: «Мамочко, повер-
тайся! Ми скучили!» Тепер вона 
жила заради свого сеньйора, який 
став її сонцем, повітрям, без якого 
не могла дихати. Ірина не знала, 
що про її зраду знав уже Микола, 
батьки, приховуючи від дітей.

Минав рік за роком. Помер її 
батько – раптово, пораючись біля 
пасіки. Мати заборонила сповіща-
ти про його смерть Ірині. «Гидую 
нею. Італійка безсоромна! Як ко-

лись помру – теж не сповіщай», 
- сказала Миколі. Жінка жаліла 
зятя, котрого мала за рідного 
сина. Боялася, щоб теж, як і її чо-
ловік, раптово не покинути білий 
світ. Що тоді робитиме Микола 
один? Йому ще дітей вивчити 
треба, в люди вивести. І одного 
дня в її голові блискавкою заяс-
ніла думка: вона напише оголо-
шення в газету і сама відвезе до 
редакції, щоб чим швидше опу-

блікували. Так, як думає, як вміє. 
«Шукаю дружину для свого зятя. 
Він добрий батько своїм донькам, 
а мені – як син». 

У райцентрі заодно зайшла до 
нотаріуса, щоб зробити даруван-
ня обійстя на трьох: зятя і внучок 
Насті та Вікторії. Наче відчувала, 
що через тиждень не зможе зве-
стись з ліжка. «Інсульт», - конста-
тували лікарі. Шість днів бороли-
ся за життя Євгенії, але Господь 

покликав її до себе. 
 До Миколи телефонували і 

писали жінки з різних куточків 
країни. Він дивувався витівці свої 
тещі. Серед усіх - зачепив його 
лист жінки на ім’я Анна. Молода 
вдова приїхала до них зі своїм 
п’ятирічним синочком. Невисока, 
худенька, з великими голубими 
очима, вона випромінювала світ-
ло і тепло. Зуміла знайти ключик 
до серця Миколи і протоптати 
стежечку до його доньок. Смач-
но готувала, шила, поралася на 
господарці, ходила з дітьми в ліс 
по малину, ожину, гриби. Крутила 
заготовки на зиму і ніколи не си-
діла без діла. 

 Якось Сальваторе до Ірини не 
прийшов. Всю ніч вона не могла 
заснути: невже розлюбив? Зранку 
вийшла в сад, де він бігав доріж-
кою. «Що сталося, милий?» - спи-
тала. Він глянув на неї якимсь 
злим, чужим поглядом. «Не до 
тебе тепер. Бізнес мій занепадає, 
нема коштів платити тобі за лю-
бов. Ще й подруга твоя своєї част-

ки вимагає. Набридло це все. Хо-
чеш – шукай інший дім», - сказав 
і пішов. Ірина ніби заклякла. Що 
це – страшний жарт? Чи просто 
розіграш? О, як їй знову захотіло-
ся додому! Цілу вічність не чула 
рідних. Сльози покотилися по 
обличчі, по дорогих коралях, які 
подарував їй Сальваторе. 

Тремтячими пальцями набра-
ла номер. «Дзвінок через вісім ро-
ків, Ірино? Навіщо? Тепер тут тебе 
ніхто не чекає. У доньок є інша 
мати. У мене – дружина. Батьки на 
цвинтарі спочивають. Як бачиш, 
не маєш до кого їхати. Не тривож 
нас більше і прощавай», - почула 
вона у слухавці голос Миколи. 

Ірина безпорадно дивилася 
на Тетяну, яка стояла за її спиною: 
«Що робити маю?» «Я тебе си-
лою сюди не тягнула. Треба було, 
мов жар-птицю, тримати щастя у 
своїх руках, а ти його відпустила. 
Роби, як знаєш. Не маленька уже», 
- відповіла Тетяна.

Марія МАЛІЦЬКА. 

Щоранку, перед роботою, 
Іван старенькими 
«Жигулями», що дісталися 

у спадок від дідуся, відвозив 
Наталю на ринок до райцентру, що 
за три кілометри від їхнього села, а 
перед обідом забирав додому.

Сьогоднішній телефонний дзвінок чо-
ловіка вніс корективи у її спланований, 
розмірений повсякденний графік і посіяв 
тривогу та ревнощі, які так раптово вини-
кли, в Наталчиному серці.

Він сказав, що не зможе забрати її після 
ринку, бо змушений працювати і в обід. На-
талка чітко чула відлуння жіночих голосів 
у слухавці. Серед його колег жінок немає. 
Вона промовчала. Додому повернулася із 
сусідкою, за якою приїхав батько. Він, до 
речі, також працює з її Іваном. Тож поки 
вона думала, як делікатніше запитати, 
чому чоловіка не відпустили на обід додо-
му, дядько Толік сам розпочав розмову:

- Куди це твій Іван так раптово поїхав? 
Ще дванадцятої не було, як відпросився у 
начальства.

Наталю запекло в грудях, клубок під-
котився до горла, а сльози зрадливо під-
кралися до очей. Та вона не заплакала – 
зібравшись із силами, видавила усмішку і 
сказала: «Мав справи в місті». Хоч у своїй 
голові вже вимальовувала найжахливіші 
картини майбутнього розвитку подій. «У 
нього є інша», - у висках наче хтось сидів 
і постійно нашіптував це їй. Попрощав-

шись із сусідами і подякувавши їм за те, що 
підвезли, Наталка стрімголов метнулася в 
хату.

Заплаканою, із опухлим обличчям, за-
став її Іван, коли повернувся з роботи.

- Що з тобою? Тобі погано? Чи з дитин-
кою, не доведи Господи , щось сталося? – 
засипав її запитаннями.

- Навіщо ти мені збрехав? Ти не був на 
роботі опівдні, я знаю…

- Не був. Пробач. Хотів зробити тобі 
сюрприз, у нас же завтра п’ять років з дня 
знайомства. Та, бачу, ти себе вже настільки 
«накрутила», що мушу скоріше розповісти 
про все.

Іван присунувся ближче до дружини. 
Вона все ще насторожено сиділа, та після 
третьої спроби чоловіка взяти її за руку, 
таки здалася і вже була готова його вислу-
хати.

- Наталочко, ти пам’ятаєш, як ми позна-
йомились? продовжив він.

Звісно, вона пам’ятає. Це був один із 
найщасливіших днів у її житті. Дівчина 
одразу зрозуміла, що він – її людина. Розу-
мом це було важко пояснити, та серце від-
чувало.

- Так от, ще в ту мить нашого знайом-
ства я пообіцяв собі, що зроблю тебе ща-
сливою. Знаю: ти мрієш про власну квіт-
кову теплицю. Сьогодні я був на гуртівні 
квітів і придбав близько п’ятдесяти вазо-
нів різних видів, а також плівку та необ-
хідне спорядження. Завтра все привезуть 
і встановлять.

Наталці стало соромно за те, що зіпсу-

вала сюрприз, а ще більше за те, що сумні-
валася в чоловікові. Іван наче прочитав це 
в її очах і мовив:

- Ніколи не сумнівайся в моїх почуттях 
до тебе, чуєш? Ти – моє все.

- А ти ніколи не обманюй і прости, що 
зіпсувала сюрприз, - Наталя міцно приту-
лилася до чоловікового плеча, а він ще міц-
ніше затис її в ніжних обіймах.

Вранці жінка прокинулася від солодко-
го аромату, який рознісся по всій спальні 
– величезний вазон з її улюбленими фіал-
ками чоловік поставив у підніжжя ліжка, 
милуючись, як прокидається і радіє його 
кохана .

- А цей вазон я придбав у єдиному ек-
земплярі – не для продажу, - усміхаючись, 
піджартовував Іван. – Це – фіалки, для най-
кращої в світі дружини Наталки. І ще одне: 
вдягайся, тебе чекає ще один сюрприз. Але 
і не проси – не розкажу. За годинку усе сама 
побачиш. 

Через годину вони сиділи в затишному 
кафе – тому самому, в якому познайомили-
ся п’ять років тому і, як і тоді, пили гаря-
чий шоколад із ароматними круасанами.

Наталці стало так тепло від його тур-
боти і ніжності почуттів до коханого чоло-
віка. Ці ж почуття зігрівали й Івана, а ще – 
тепленький в’язаний светр, який дружина 
з любов’ю зв’язала для нього до їхнього 
маленького ювілею.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Печиво або Коротка 
історія про гнівДівчина чекала на свій рейс в аеропор-

ту. Її літак затримувався. Вона купи-
ла книгу, коробку печива і вмости-

лась у крісло. Задумалася. 
Поруч був порожній стілець, на якому лежала 

пачка печива, а у наступному кріслі сидів чоло-
вік, який читав журнал. Дівчина взяла печиво, 
чоловік узяв теж! Її це роздратувало, але вона ні-
чого не сказала. Та кожен раз, коли дівчина брала 
печиво, чоловік теж продовжував брати. 

Коли залишилося тільки одне тістечко, вона 
подумала: «Цікаво подивитися, що зробить цей 
нахаба?». Ніби прочитавши її думки, чоловік 
узяв печиво, розламав його навпіл і про- стяг-
нув їй, не піднімаючи очей. Це було межею. Вона 
встала, зібрала речі і пішла. Пізніше, коли дівчи-
на сіла в літак і відкрила сумочку, щоб дістати 
свої окуляри, побачила там коробку печива… 
Вона раптом згадала, що поклала свою покупку 
в сумочку, а не на крісло в аеропорту, як була 
увпевнена. Виявляться, людина, яку вона вва-
жала нахабою, ділилася з нею своїм печивом, не 
проявляючи ні краплі гніву. 

ПЕРШ, НІЖ ГНІВАТИСЯ, 
ЗАДУМАЙТЕСЯ. МОЖЛИВО, 

НЕПРАВІ САМЕ ВИ. 

НовелаХрам душі

Невигадана історія

Фіалки для Наталки
Весну Наталка любила більше, ніж інші пори року, хоч і народилася 
холодною зимою. З настанням перших, зігрітих лагідним весняним 

сонечком, днів, вона поспішала до невеличкої теплиці, де вирощувала 
зелень для своєї молодої сім’ї, а також упродовж усієї весни возила 

продавати на ринок. Кошти зайвими зараз для них з Іваном не будуть 
– вони в очікуванні свого первістка. Минулоріч за весільні гроші 

придбали хатину в селі – невеличку, проте свою, зі своєю правдою 
і своїми правилами. Її Іванко недавно влаштувався на роботу в 

місцевому аграрному підприємстві, а вона помалу облаштовувала їхнє 
сімейне гніздечко й також вносила лепту на побутові потреби. 

 Пані Євгенія неохоче збирала за кордон 
доньку Ірину. Ну, що їй бракує? Є в хаті 

хліб і до хліба. А те, що її чоловіка Миколу 
скоротили на заводі – це не біда. У нього 

золоті руки, а такі швидко роботу знаходять. 
Тай донькам Насті і Вікторії потрібна мама.

«Шукаю дружину для зятя»
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Донецький "Шахтар" 
програв італійській 
"Ромі". Українці не 

зуміли нічим відповісти на 
три голи італійців. Матч-від-
повідь відбудеться 18 березня 
у Києві.

На своєму полі київське 
"Динамо" програло іспансько-
му "Вільярреалу". Господарі  
пропустили перший гол на 

30-й хвилині. На початку дру-
гого тайму іспанці подвоїли 
свою перевагу. Матч-відповідь 
відбудеться 18 березня в Іспанії.

Результати усіх матчів 
1/8 фіналу:

"Аякс" (Нідерланди) - "янг 
Бойз" (Швейцарія) 3:0 
"Динамо" (Україна) - "Вільяр-
реал" (Іспанія) 0:2
"Манчестер Юнайтед" (Ан-

глія) - "Мілан" (Італія) 1:1
"Славія" (Чехія) - "Рей-
нджерс" (Шотландія) 1:1
"Гранада" (Іспанія) - "Молде" 
(Норвегія) 2:0
"Олімпіакос" (Греція) - "Арсе-
нал" (Англія) 1:3
"Рома" (Італія) - "Шахтар" 
(Україна) 3:0
"Тоттенгем" (Англія) - "Дина-
мо" (Загреб, Хорватія) 2:0.

На початку березня у Підволочиську і Борщові відбулися 
зональні змагання чемпіонату Тернопільської області з 
міні-футболу серед ветеранів у віковій категорії 45 років і 

старші.
У Підволочиську суперничали місцеві ветерани, в гості до яких за-

вітали представники Гаїв Шевченківських та В. Березовиці. У Борщові 
грали місцева команда, а також представники Копичинців (колишній 
Гусятинський район), Товстого (колишній Заліщицький район) та 
«Агрон-Агропродсервіс-Ветеран» (Настасів, Тернопільський район).

По дві кращих команди з кожної групи отримали путівки до фі-
нальної частини змагань. Цими щасливчиками стали:  ФК «Гаї 
Шевченківські», «Ветеран» (В. Березовиця), «Агропродсервіс» 
(Настасів), «Нічлава» (Копичинці).

14 березня у спортивному залі тернопільської ЗОШ №26 відбула-
ся фінальна частина чемпіонату Тернопільської області серед вете-
ранів з міні-футболу у віковій категорії 45 років і більше. Перемігши 
всіх своїх суперників, переможцем стала команда «Агрон-Агропрод-
сервіс-Ветеран» з Настасова (Тернопільський район).

Підопічні Віктора Вересюка впевнено перемогли всіх своїх супер-
ників. Спершу подолали земляків з Великої Березовиці (8:0), згодом 
«Нічлаву» з Копичинців (5:0) і в заключному матчі - ФК «Гаї Шевчен-
ківські» (6:2).

* * * * *

З 17 по 19 березня у Житомирі відбудеться чемпіонат України 
з футзалу серед ветеранів. У віковій категорії 55 років і стар-
ші у ньому візьме участь команда «Євроінтер’єр» з Тернополя.  

Наші земляки за результатами жеребкування потрапили до групи 
«В», в якій виступатиме п’ять команд. До чвертьфіналу вийдуть по 
два кращі колективи з кожної групи та дві з трьох команд, які на гру-
повій стадії посядуть треті місця.

Розклад матчів за участю тернопільського «Євроінтер’єра»:
17 березня. «Локомотив» (Лиман, Донецька область) 
– «Євроінтер’єр»
17 березня. «Євроінтер’єр» – «Динамо» 
(Приморськ, Запорізька область)
18 березня. «Енергія+» (Нова Каховка) – «Євроінтер’єр»
18 березня. «Смілаенерго» (Черкаси) – «Євроінтер’єр»

* * * * *

Такі основні питання були розглянуті на організаційній нара-
ді за участю ймовірних учасників чемпіонату Тернопільської 
області 2021 року.

Зокрема, прийнято остаточний варіант проведення обласного 
чемпіонату у трьох дивізіонах. 

Дві ліги (вищу і першу) сформують команди, які у них виступали 
минулого року, а також отримали право за регламентом підвищитися 
у класі. Другу лігу складуть в більшості новачки обласних змагань.

За попередніми даними у кожній лізі виступатимуть по 10 команд 
(як варіант - 9). 

Вищу лігу на сьогодні сформували 9 команд: «Агрон» (Вели-
когаївська громада), «Медобори» (Зелене), «Збруч-Агробізнес» (Під-
волочиськ), «Дністер» (Заліщики), «Зоря» (Хоростків), «Агронива» 
(Тернопіль), «Рідна Борщівщина» (Борщів), «Поділля» (Васильківці), 
ФК «Нараїв». Ще одне місце у вищій лізі зарезервовано за чемпіоном 
області 2020 року – теребовлянською «Нивою».

У першій лізі теж є 9 команд: ФК «Трибухівці», «Вікнини» (Ві-
кно), «Нива» (Підгайці), «Нива» (Городниця), «Лисоня» (Саранчуків-
ська ОТГ), «Віго-Острів» (Великоберезовицька ОТГ), ФК «Мельниця» 
(Мельниця-Подільська), ФК «Вишнівець», «Колос» (Бучач). Ще одне 
місце у першій лізі зарезервовано за «Кристалом-U-19» (Чортків).

У другій лізі принципову згоду на участь дали 8 команд: «По-
ділля» (В. Березовиця), ФК «Присівці« (Зборівщина), «Футбольна 
академія» (Тернопіль), ФК «Гусятин-ТГ», ФК «Копичинці», ФК «Ска-
лат-ОТГ», «Стандарт» (Вишгородок, Лановеччина), «Колос» (Зборів). 
Ще три колективи поки не дали остаточного погодження щодо участі 
в другій лізі і мають це зробити в найближчий час. Це команди з Кре-
менеччини, Борщівщини та Збаражчини.

Також на нараді  одноголосно було прийнято рішення розпочати 
футбольний сезон на Тернопільщині у всіх трьох лігах 9 травня і за-
вершити перше коло до 30 червня.  

Внесено зміни і у регламент проведення чемпіонату області. Від-
тепер колективу, який не вийшов на поле в календарному матчі, пе-
редбачено не лише технічну поразку (0:3), а й зняття чотирьох тур-
нірних очок. Також у регламенті буде прописано, що команди, які не 
дограють чемпіонат, зможуть у наступному сезоні починати виступи 
з найнижчої - другої ліги.

Спринт (чоловіки). Збірну України у цій 
гонці представляли: Дмитро Підручний, Артем 
Тищенко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон 
Дудченко.

Найкращим з українців став Дмитро Підруч-
ний. Він двічі на вогневих рубежах не закрив по 
одній мішені та зайняв 35 місце.

Спринт (жінки). Збірну України представля-

ли: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блаш-
ко, Валентина Семеренко та Анастасія Мерку-
шина. Найкращою з українок стала Юлія Джима, 
яка з ідеальною стрільбою програла перемож-
ниці гонки норвежці Тіріл Екгофф 30 секунд та 
фінішувала п’ятою.  

Гонка переслідування (чоловіки). Збірна 
України у цій гонці була представлена Дмитром 
Підручним, який з трьома промахами прийшов 
23-м.

Гонка переслідування (жінки). Збірну 
України представляли: Юлія Джима, Дар'я Блаш-
ко та Анастасія Меркушина. Найкращою з укра-
їнок стала Юлія Джима, яка з трьома колами 
штрафу стала 15-ю.

Змішана естафета. Збірну України у цій 
гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джи-
ма, Артем Прима та Дмитро Підручний. Наші 
спортсмени посіли п'яту позицію.

Одиночна змішана естафета. Збірну Укра-
їни у цій гонці представляли  Анастасія Мерку-
шина та Богдан Цимбал. Наші спортсмени посі-
ли десяте місце.

У першому чверть-
фіналі Кубка Укра-
їни-2020/2021 лу-

ганська «Зоря» обіграла 
рівненський «Верес». 

Другим півфіналістом Куб-
ка України, слідом за «Зорею», 
стало київське «Динамо».

У зустрічі з амбітним «Ко-
лосом» чинний володар тро-
фея здобув перемогу лише 
завдяки кращому виконанню 
післяматчевої серії пенальті.  

Авторами сенсації в цьо-
горічному розіграші Кубка 
України стали футболісти 
«Агробізнесу» з Волочись-
ка, які у чвертьфіналі змуси-
ли зійти з дистанції гранда 
- «Шахтар». В екстра-таймі 
результативний випад удав-
ся «Агробізнесу»: вихованець 
тернопільського футболу Се-
менець, який грає у волочись-
кій команді,  змусив капітулю-
вати голкіпера гірників. 

Ще в одному поєдинку 
«Дніпро-1» на своєму полі 
поступився «Олександрії». І 
знову – у серії післяматчевих 
пенальті. 

Результати матчів:
«Верес» - «Зоря» - 1:2;
«Динамо» - «Колос» - 
0:0 (пен. 4:3);
«Дніпро-1» - «Олександрія» - 
1:1 (пен. 3:4);
«Агробізнес» - «Шахтар» - 1:0.

У Києві в Будинку фут-
болу відбулося жеребкуван-
ня 1/2 фіналу Кубка Украї-
ни-2020/2021. 

За його результатами 
21 квітня зустрінуться:
«Агробізнес» Волочиськ 

(перша ліга) — «Динамо» 
Київ (Прем’єр-ліга);
«Олександрія» Олександрія 
(Прем’єр-ліга) — «Зоря» Лу-
ганськ (Прем’єр-ліга).

Як відомо, фінальний поє-
динок  заплановано провести 
у Тернополі. Але вже не про-
сто на міському стадіоні, а на 
стадіоні імені Романа Шухе-
вича. Саме таку назву голов-
ній спортивній арені файного 
міста своїм рішенням одного-
лосно присвоїла Тернопіль-
ська міська рада.

Тернопільський футболєвРокубки: без шансів на перемогу
У четвер, 11 березня, були зіграні усі перші матчі 

1/8 фіналу ліги Європи

біатлон: цього разу без нагород
У чеському місті Нове-Место пройшов дев'ятий етап 

Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021

Фінал кубка україни 
знову без «Шахтаря» 

3 березня у трьох містах нашої країни (Луцьку, Києві та Дніпрі) 
відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України-2020/2021.



№10 (397) /17  березня - 23  березня 2021 р. 13Наш ДеньКультура

Вони красиві та натхненні, 
щасливі у сім’ї та на роботі, 
а ще дуже люблять танці. 

Півроку тому в Кременці жінки, 
які в дитинстві займалися 
хореографією, вирішили 
відродити своє захоплення і 
створили колектив "Сонечко 
30+". Місяці активних репетицій, 
наполеглива командна робота 
та ентузіазм учасниць дав свої 
плоди. Днями незвичайний 
колектив із Кременця "Сонечко 
30+" став найкращим на 
всеукраїнському фестивалі-
конкурсі "Найталановитіший", що 
відбувався у Львові. 

Хореографічний колектив "Сонечко 
30+" створили на базі Кременецького цен-
тру культури і дозвілля. Його очільниця 
Аліна Твердохліб зізнається, давно мріяла, 
щоб у закладі був такий колектив, адже у 
Кременці сьогодні немає жодного хорео-
графічного ансамблю для дорослих. 

- У минулому я танцювала у дитячому 
колективі «Сонечко», - розповідає Аліна 
Твердохліб. – Тож подумала, а чому б нам 
не відродити своє захоплення. Я подзвони-
ла кільком учасницям. Якщо чесно, побо-
ювалася, що вони мені відмовлять. Але ні. 
Дівчата з радістю погодилися. Звичайно, 
спершу всі трохи соромилися. Причини 
були різні – одні комплексували через вік, 
інші через зайві кілограми або ж роботу. 
Але цікавість і бажання танцювати пере-
могли. 

Займатися із дорослим складом «Со-
нечка» погодилася відома кременецька 
хореографиня Алла Залюбовська. Вона 
вже майже 45 років очолює зразковий ама-
торський ансамбль танцю «Сонечко». Тож 
коли її колишні учні запропонували ство-
рити групу 30+, вона їх підтримала і займа-
ється з ними на добровільних засадах. 

- У жовтні на першу репетицію при-
йшло 14 жінок, - розповідає пані Алла. – 
Відтоді ми займаємося регулярно і вони 
не пропускають жодної репетиції. Не зва-
жають ні на сімейні проблеми, ні на інші 
життєві клопоти. Якщо не мають з ким 
залишити дітей, то приходять з ними. Це 
просто неймовірно, скільки в них бажан-
ня займатися, запалу і натхнення. Ми вже 
розучили п’ять танців. І коли я побачила, 
що дівчата чудово справляються, виріши-
ла подати заявку на конкурс. Ми поїхали 
у Львів і вперше з часу заснування колек-
тиву виступили перед живим залом і журі. 
Адже до цього через карантинні обмежен-
ня були лише онлайн-виступи. Мені було 
так приємно, що наш колектив сприйняли 
дуже тепло. Позитивні оцінки ми почули 
від членів журі, а від глядачів – слова за-
хвату. 

У репертуарі кременчанок – гуцуль-
ський і закарпатський танки, постановка 

«Барвиста вишиванка», жартівливий та-
нець «Кумоньки», грецький танець «Сир-
такі».

У колективі жінки різних професій – є 
і вчителі, і продавці, і підприємці, керівни-
ки установ, юристи. Вік учасниць від 30 до 
46 років. 

- Для мене робота з ними – справжня 
віддушина, - додає Алла Залюбовська. –
Вони заряджають мене своїм ентузіазмом 
і надихають, хочеться створювати нові 
постановки, експериментувати. Єдине, ка-
рантин забрав і у дітей, і у дорослих мож-
ливість виступати на сцені. Ми долучає-
мося до онлайн-концертів, записуємо на 
відео свої танці на сцені. Але це зовсім не 
те. У нашому мистецтві дуже важливі ви-
ступи перед публікою, віддача від гляда-
чів, оплески і живі емоції під час концертів. 

Кременчанки з особливим захоплен-
ням говорять про танці, які віднедавна 
знову стали частиною їх життя. 

- Танці допомагають нам забути про 
сірі будні, щоденні клопоти, – зізнається 
Олександра Нановська. – Ми приходимо 
на репетиції і танцюємо та веселимося, як 
10 років тому. Це неймовірні емоції. 

- Танці – це як маленьке життя, - до-
дає Людмила Собко. – Я не вважаю, що це 
звичайне хобі. Адже навіть найпростіші 
рухи здатні наповнити душу особливими 
емоціями, які допомагають мені насолод-
жуватися життям у повній мірі і відчувати 
себе щасливою. 

- Я отримую дуже багато радості й по-
зитиву на наших репетиціях, - каже Тетя-
на Кравчук. - Танці дарують мені відчуття 

свободи, завдяки ним навіть на світ почи-
наєш дивитися по-іншому. До того ж коло 
спілкування стає ширше та цікавіше.

Ольга Тарківська додає, що для неї тан-
ці – це справжній драйв і потужна енергія. 

- Під час занять я звільняюся від нега-
тиву та втоми, - каже жінка. - Це такі силь-
ні, бурхливі позитивні емоції, від яких лю-
дина випромінює щастя.

Кременчанки розповідають, їхні чо-
ловіки по-різному ставляться до цього 
захоплення. Одні в захваті, що дружини 
займаються танцями, інші радіють, що не 
потрібно витрачати з сімейного бюджету 
кошти на заняття в спортзалі, адже ре-
петиції безкоштовні. Є й такі, що не дуже 
схвалюють, але дружин це не зупиняє. 
Розповідають, що одна з учасниць зараз у 
декретній відпустці, то чоловік зробив їй 
подарунок на 8 березня, відпустивши до 
Львова на фестиваль.

Учасниці танцювального колективу 
«Сонечко 30+» з нетерпінням чекають, 
коли наживо виступатимуть для глядачів. 
Цікаво, що діти майже половини учасниць 
танцюють у цьому ж колективі. Тож потро-
ху в Кременці формуються справжні хоре-
ографічні династії. 

- Хочу зізнатися, що у дорослому віці 
ми отримуємо більше задоволення від 
занять танцями, аніж у дитинстві, - з 
усмішкою розповідає Аліна Твердохліб. - 
У дитинстві це сприймалося як обов’язок, 
інколи батькам доводилося змушувати 
нас, адже хотілося після уроків погуляти з 
друзями, побешкетувати, а не йти на репе-
тиції, під час занять ми могли халявити. А 

зараз більше віддаємось танцям і отриму-
ємо величезне задоволення від репетицій. 
Хоч і маємо багато обов’язків і в професій-
ному, і в сімейному житті, знаходимо час 
для свого захоплення і, насправді, отри-
муємо від нього величезну віддачу. Адже 
танці заряджають нас життєвою енергією 
і позитивом. 

Учасники колективу «Сонечко 30+» та 
його керівник висловлюють щиру вдяч-
ність за сприяння та допомогу в поїздці 
на всеукраїнський конкурс у Львів дирек-
тору Кременецького центру культури і 
дозвілля Аліні Твердохліб та директору 
Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника Ва-
диму Володимировичу Микуличу. Також 
дякують рідним, які підтримують їхнє 
захоплення і допомагають знаходити для 
нього час. 

А ще закликають усіх не боятися по-
вертатися до своїх хобі та мрій у доросло-
му віці. Танцювати, співа-
ти, малювати, творити! 
Адже це додає життю 
барв, натхнення і радості.

«ТаНці ЗаРяДжаюТЬ Нас 
життєвою енергією і позитивом»

активні кременчанки, які лише півроку тому 
об’єдналися у хореографічний колектив, здобули перемогу 

на всеукраїнському конкурсі

юля ТоМЧиШиН.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Ходить гарбуз по городу».
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка 

наступила на хлiб».
06.50 М/ф «Колосок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Д/с «Боротьба за виживання».
18.55 «Супротивники рифiв».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Д/с «Суперчуття».
01.10 Т/с «Посольство».
02.35, 03.10, 05.20 Погода.
02.40 Бюджетники.
04.10 Д/ф «Веронськi скарби».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк».
22.00, 23.05 Т/с «Родичi».
00.10 Т/с «Кухня».
01.10 «Голос країни 11».

Iíòер
02.30 Т/с «Свiдок звинувачення».
03.55, 10.05, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
04.55, 05.00 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
12.25 Х/ф «Париж почекає».
14.15 Х/ф «Ти умiєш зберiгати таєм-

ницi?».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн».
01.50 Т/с «Спокуса».
ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15, 10.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

11.05 Секретний фронт.
12.10, 13.15 Анти-зомбi.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.15 Х/ф «Будь кмiтливим!»
16.25 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.20 Т/с «Пес».
22.35 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Американський гангстер».
02.50 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина Любов».
23.00 Т/с «Наречений».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка. Чудеса свiту.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Крокодил Дандi».
12.30 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
15.00 Орел i решка.
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «13-й район».
22.50 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
00.50 Х/ф «Небезпечний бiзнес».
02.50 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 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, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не 

так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
19.30, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Терор».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.25 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.15 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сашка», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Три сестри», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Три сестри», 3 с.

Ê1

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Навколо М».
10.10 Х/ф «Досягни успiху».
12.00 Х/ф «Знайомтесь: Бiлл».
13.40 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
14.35 «Орел i решка. Навколо свiту».
16.30 «Орел i решка. На краю свiту».
18.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
23.00 Т/с «Грань».
00.40 Х/ф «Дорiан Грей».
02.35 Т/с «Три сестри».
ÍТÍ

05.15 Х/ф «Чортова дюжина».
06.45, 17.15, 03.20 «Випадковий свiдок».
07.35 Х/ф «Вони воювали за Батькiв-

щину».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 «Свiдок».
12.50 Х/ф «Переможцi та грiшники».
14.55 «Таємницi свiту».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Страх висоти».
00.45 Х/ф «Нiчна бригада».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 19.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.45, 09.45, 23.15 Країна У.
10.15 Т/с «Батько рулить 3».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
18.15 Т/с «Батько рулить 4».
21.15 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь».
00.15 Сiмейка У.
00.45 Казки У.
02.00 Рятiвники.
03.00 Т/с «Хамелеон».
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.40, 01.40 Правда життя.
10.15, 00.30 Речовий доказ.
11.25, 18.05 Мисливцi за торнадо.
12.25 Зона будiвництва.
13.25 Україна: забута iсторiя.
14.20 Дикi тварини.
15.20, 19.55 Секретнi територiї.
16.15, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Мiсця сили.
22.30 Океани. Арктика.
23.30 Таємнича свiтова вiйна.
02.45 Прихована реальнiсть.
05.40 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Фантоццi».
14.15 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
15.55 Х/ф «Беремо все на себе».
17.20 Х/ф «В останню чергу».
19.05, 01.05 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.05 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
23.05 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
00.45 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.20 «ДжеДАI».
06.45 Т/с «Звонар 2».
10.50 Х/ф «Петля часу».
13.00 Х/ф «Облога».
15.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.20 «Грошi».
22.35 «Дубинiзми».
00.05 Х/ф «Приреченi 2».
02.50 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».

08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.10 Мамареготала.
11.15 Т/с «Сишиш-шоу».
12.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.00 Т/с «Дефективи».
15.00 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-

гайде. Чоловiки. Слалом. Спроба 
2.

00.15, 22.45 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Ленцергайде. Жiнки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

01.00, 12.00, 13.00 Лижне двоєборство. 
Кубок свiту. Клiнгенталь. Переслi-
дування. 10 км.

01.30, 07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-
сунд. Чоловiки. Мас-старт.

02.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Жiнки. Мас-старт.

02.30, 09.30, 14.15 Велоспорт. Кубок 
Альфредо Бiнди. Жiнки.

04.00, 10.30, 15.00 Велоспорт. Мiлан - 
Сан-Ремо.

06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Чоловiки. Спринт.

07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Чоловiки. Пасьют.

08.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Вiллiнген. HS 147.

11.30, 12.30 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Клiнгенталь. HS 140.

13.30 Велоспорт. Тiррено - Адрiатико. 
Етап 7.

16.15, 21.00 Велоспорт. «Вуельта Ката-
лонiї». Етап 1.

18.05 Тенiс. WTA 250. Монтеррей. Фiнал.
19.35 Тенiс. АТР 500. Акапулько. Фiнал.
22.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лен-

цергайде. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Колос - Зоря. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 20.35, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-

матч.
12.00 Фiорентiна - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Барселона - Брюгге (2002/03). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Передмова до 1, 2 i 3 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
16.55 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
18.45 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Мiлан - Селтiк (2004/05). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
01.40 Верона - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Бегемот та сонце».
06.40 М/ф «Братик Кролик та братик 

Лис».
06.50 М/ф «Будиночок для равлика».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Д/с «Виживання у дикiй природi».
23.00 #ВУкраїнi.
00.25, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Т/с «Посольство».
02.20 Д/с «Дикуни. Дикi забави в зоо-

парку Сан-Дiєго».
02.40 Бюджетники.
04.10 Д/с «Повернення до природи».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.10, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк».
22.00 Т/с «Родичi».
23.05, 00.05 Т/с «Кухня».
01.10 Х/ф «Ва-банк».

Iíòер
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «З Неаполя з любов`ю».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.55 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн».
01.45 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.15 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.10, 13.15, 21.20 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 22.20 Т/с «Розтин покаже 2».
15.10, 16.15 Х/ф «Американський 

гангстер».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф «Судна нiч».
00.45 Х/ф «Пристрель їх».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина Любов».
23.00 Т/с «Наречений».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка. Невидане.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Крутi вiражi».
13.00 Любов на виживання.
15.00 Орел i решка.
17.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.
21.00 Х/ф «13-й район: Цеглянi маєтки».
22.50 Х/ф «В облозi».
00.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.20 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 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, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не 

так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
19.30, 01.15 Дiйовi особи.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Терор».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.25 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.15 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.00 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сашка».
23.10 Т/с «Три сестри», 4 i 5 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Три сестри», 6 с.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
09.10 «Навколо М».
10.00, 02.15 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
13.30 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
19.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
23.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.55, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 02.35 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Страх висоти».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
00.50 «Склад злочину».
01.30, 03.05 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 00.15 Сiмейка У.
09.45, 00.45 Казки У.
10.45, 23.15 Країна У.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 4».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Святий Вiнсент».
02.00 Рятiвники.
03.00 Т/с «Хамелеон».
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
09.00, 01.40 Правда життя.
10.10, 00.30 Речовий доказ.
11.20, 18.05 Мисливцi за торнадо.
12.20 Зона будiвництва.
13.20 Україна: забута iсторiя.
14.15 Дикi тварини.
15.15, 19.55 Секретнi територiї.
16.15, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Мiсця сили.
22.30 Дика природа Японiї.
23.30 Таємнича свiтова вiйна.
02.45 Бандитська Одеса.
05.50 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Лiсова пiсня».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
10.10 «Спогади».
11.10 «Зiркове життя».
12.00 «Моя правда».
12.50, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
14.40 Х/ф «Тримайся, козаче!»
15.55 Х/ф «Люди в океанi».
17.20 Х/ф «П`ять хвилин страху».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
00.20 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.20 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Ласко».
08.10 Х/ф «Перше вбивство».
10.10 Х/ф «Гнiв».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 11».
02.50 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.05 Мамареготала.
11.15 Т/с «Сишиш-шоу».
12.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».

13.00 Т/с «Дефективи».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Чоловiки. Спринт.
00.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Чоловiки. Пасьют.
01.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Чоловiки. Мас-старт.
01.30, 09.30, 15.00 Велоспорт. «Вуельта 

Каталонiї». Етап 1.
02.30, 08.00 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. Кубок свiту. Клiнгенталь. 
HS 140.

04.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 7.
05.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 8.
06.00, 19.05 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд. Жiнки. Спринт.
07.00, 20.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд. Жiнки. Пасьют.
07.30, 20.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд. Жiнки. Мас-старт.
10.30, 14.30 Велоспорт. The Cycling show.
11.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лен-

цергайде. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лен-
цергайде. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

12.15, 22.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Ленцергайде. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 1.

12.45, 22.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Ленцергайде. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

13.30, 18.05 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Клiнгенталь. HS 140.

14.00, 18.35 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Клiнгенталь. Переслiдування. 
10 км.

16.15, 21.00 Велоспорт. «Вуельта Ката-
лонiї». Етап 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.35, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Iнгулець - Александрiя. Чемпiонат 

України.
08.10 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Лiверпуль - ПСВ (2008/09). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
18.45 Верона - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 Рома - Арсенал (2002/03). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.50 Передмова до 1, 2 i 3 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
23.45 Колос - Зоря. Чемпiонат України.
01.40 Фiорентiна - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Марiуполь - Мiнай. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

22 березня

23 березня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Рукавичка».
06.40 М/ф «Козлик та його горе».
06.50 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 01.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.35, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 #ВУкраїнi.
18.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Чехiя - Iталiя.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Угорщина - Нiмеччина.
00.55, 02.35, 03.10, 05.05, 05.55 Погода.
02.40 Бюджетники.
04.10 Д/ф «Три Iвани».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.05, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк».
22.00 Т/с «Родичi».
23.05, 00.10 Т/с «Кухня».
01.15 Х/ф «Ва-банк 2».

Iíòер
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Суперзять».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.00 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн».
01.50 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.25 Х/ф «На одного менше».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.30 Х/ф «Судна нiч 2».
01.25 Х/ф «Судна нiч».

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина Любов».
23.00 Т/с «Наречений».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Мерлiн».
13.00 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
23.00 Х/ф «Обитель зла».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 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, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не 

так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
19.30, 01.15 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Терор».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.50, 02.25 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.15 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10, 04.45 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Францiя 

- Україна.
00.00 Т/с «Три сестри», 7 с.
02.00 Т/с «Три сестри».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Дай лапу».
09.00 «Навколо М».
10.00, 02.15 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
13.30 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
19.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
23.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 10.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.15, 02.40 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.40 «Таємницi кримiнального свiту».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00 Х/ф «Чорний принц».
00.50 «Склад злочину».
01.35, 03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 00.30 Сiмейка У.
09.45, 01.00 Казки У.
10.45, 23.30 Країна У.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 4».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Так, можливо».
02.15 Рятiвники.
03.15 Т/с «Хамелеон».
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-

їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
09.00, 01.40 Правда життя.
10.10, 00.30 Речовий доказ.
11.20, 18.00 Мисливцi за торнадо.
12.20 Зона будiвництва.
13.20 Україна: забута iсторiя.
14.15 Дикi тварини.
14.45 Суперчуття. Зiр.
15.15, 19.55 Секретнi територiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.00 Мiсця сили.
22.30 Дика Бразилiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
02.25 Єврорабинi.
03.15 Професiя - альфонс.
04.00 Шосте вiдчуття.
04.45 Секти. Контроль свiдомостi.
05.35 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «В останню чергу».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
11.20 «Моя правда».
12.10, 21.15 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
14.00 Х/ф «Лiсова пiсня».
15.50 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
17.30 Х/ф «Мачуха».
19.15, 00.55 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.10 Х/ф «Опiкун».
00.40 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.15 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Ласко».
08.15 Т/с «Перевiзник».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.45 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 11».
02.45 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.05 Мамареготала.
11.00 Т/с «Сишиш-шоу».
12.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.00 Т/с «Дефективи».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.30 Ралi-рейд. Extreme E.
00.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Пасьют.
01.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Мас-старт.
01.30, 09.30 Велоспорт. «Вуельта Ката-

лонiї». Етап 2.
02.30, 08.00 Стрибки на лижах з трамплi-

ну. Кубок свiту. Закопане. HS 140.
04.00 Велоспорт. Тiррено - Адрiатико. 

Етап 6.
05.00 Велоспорт. Тiррено - Адрiатико. 

Етап 7.
06.00, 07.00 Лижне двоєборство. Кубок 

свiту. Клiнгенталь. HS 140.
06.30, 07.30 Лижне двоєборство. Кубок 

свiту. Клiнгенталь. Переслiдування. 
10 км.

10.55, 11.25 Олiмпiйськi iгри. «Далеко 
вiд дому».

11.55 Тенiс. WTA 250. Гвадалахара. 
Фiнал.

12.55 Тенiс. АТР 500. Акапулько. Фiнал.
14.25 Тенiс. WTA 1000. Дубай. Фiнал.
15.25 Тенiс. АТР 500. Дубай. Фiнал.
16.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
17.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. Коло 1.
19.00, 21.00 Тенiс. АТР 1000. Маямi. 

Коло 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Верона - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
08.10 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ювентус - Беневенто. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
13.50 Арсенал - Барселона. 1/4 фiналу 

(2009/10). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України.
17.50 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
19.35 Передмова до 1, 2 i 3 турiв. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
20.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Францiя - Україна. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.05 Туреччина - Нiдерланди. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
04.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Iванко та Воронячий Цар».
06.40 М/ф «Котигорошко».
06.50 М/ф «Тредичiно».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 01.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Англiя - Швейцарiя.
18.55 Д/с «Виживання у дикiй при-

родi».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Францiя - Данiя.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.35, 03.10, 05.05, 05.55 Погода.
02.40 Бюджетники.
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.10 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження на-

ослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.30 Т/с «Папiк».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Король Артур».
03.05 Х/ф «Ва-банк».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Чоловiк нарозхват».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн».
01.45 Т/с «Спокуса».
03.45 М/ф.
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».

05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.00, 13.15, 21.20 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин по-

каже 2».
17.05 Х/ф «Пасажир 57».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.30 Х/ф «Судна нiч 3».
01.35 Х/ф «Судна нiч 2».
03.05 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.50 Т/с «Вiрина Любов».
23.00 Т/с «Наречений».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Мерлiн».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Гонитва».
23.10 Х/ф «Обитель зла 2: Апокалiп-

сис».
01.00 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 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, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 На власнi очi.
07.10, 20.55 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не 

так: зворотний вiдлiк».
11.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
19.30, 01.15 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.

21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Терор».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.25 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45, 03.15 Реальна мiстика.
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кришталева мрiя», 1 i 2 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Кришталева мрiя», 3 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Кришталева мрiя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Дай лапу».
09.00 «Навколо М».
10.00, 02.15 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
13.15 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
19.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
23.00 Т/с «Грань».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55, 10.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 03.05 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Чорний принц».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.05 «Правда життя».
23.00 Х/ф «Сицилiйський захист».
00.45 «Склад злочину».
01.30, 03.35 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.45 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 00.00 Сiмейка У.
09.45, 00.30 Казки У.
10.45, 23.00 Країна У.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 4».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Мiж небом та землею».
01.45 Рятiвники.
02.45 Т/с «Хамелеон».
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та 

О. Курбановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.55, 01.40 Правда життя.
10.05, 00.30 Речовий доказ.
11.15, 18.00 Мисливцi за торнадо.
12.15 Зона будiвництва.
13.15 Україна: забута iсторiя.
14.15 Суперчуття.
15.15 Секретнi територiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.00 Мiсця сили.
19.50 Фантастичнi iсторiї.
22.30 Дика Бразилiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
02.35 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Беремо все на себе».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.40 «Спогади».
10.40 «Зiркове життя».
12.20, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
14.10 Х/ф «Небилицi про Iвана».
15.40 Х/ф «П`ять хвилин страху».
17.10 Х/ф «Безбатченко».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
23.00 Х/ф «Старий знайомий».
00.30 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Ласко».
07.50 Х/ф «Лiтаючi мечi бiля брами 

дракона».
10.10 Х/ф «Герой».
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».

19.25 Т/с «Карпатський рейнджер».
20.20, 21.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 11».
02.50 «Вiн, вона та телевiзор».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 23.05 Мамареготала.
11.00 Т/с «Сишиш-шоу».
12.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.00 Т/с «Дефективи».
14.40 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 03.00, 05.00, 19.00 Тенiс. АТР 

1000. Маямi. Коло 1.
01.00, 13.55, 14.45, 15.45 Тенiс. WTA 

1000. Маямi. Коло 1.
06.00, 09.00 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. Кубок свiту. Планiца. HS 240. 
Квалiфiкацiя.

06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-
гайде. Жiнки. Швидкiсний спуск.

07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-
гайде. Жiнки. Супергiгант.

09.30 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 
Етап 3.

10.15, 11.30 Велоспорт. Брюгге - Де 
Панне.

11.00 Гольф. PGA-тур. Огляд.
12.25, 12.55 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський момент».
13.25 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
17.00, 21.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 

Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30, 09.10 «Головна команда».
07.20 Францiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.40 Португалiя - Азербайджан. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
12.05 Фiнляндiя - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
13.50 Туреччина - Нiдерланди. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
16.00, 20.55 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
18.35, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
18.50 Live. Iзраїль - Данiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
21.35 Live. Iспанiя - Грецiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
23.40 Шотландiя - Австрiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
03.40 Болгарiя - Швейцарiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

24 березня

25 березня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Черевички».
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри».
06.50 М/ф «Нiкудишко».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.55, 02.05, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 02.40, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 02.50, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Х/ф «Додому».
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
02.00, 02.53 Погода.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.05 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження на-

ослiп».
14.30, 20.15 «Лiга смiху».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
22.20 «Лiпсiнк Батл».
00.15 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
02.30 Х/ф «Ва-банк 2».
04.55 «Свiтське життя».

Iíòер
05.25, 22.50 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Ласкаво просимо на борт».
14.30, 15.25, 00.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «21 мiст».
02.15 «Чекай на мене. Україна».
03.25 М/ф.
03.55 «Орел i решка. Чудеса свiту».
04.45 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.50 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.05 Дизель-шоу.
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15, 23.50 «На трьох».
16.20 Х/ф «Обладунок бога 3: Мiсiя 

«Зодiак».
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 «На трьох 9».
01.15 Х/ф «Судна нiч 3».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
04.45 Х/ф «Проста послуга».
06.55, 19.00, 22.50 Холостяк.
11.50 Як вийти замiж.
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
23.50 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.20 Вiд пацанки до панянки.
13.20, 01.40 Вар`яти.
15.20 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «13-й район».
18.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
20.00 Х/ф «Обитель зла 3: Вимирання».
22.00 Х/ф «Обитель зла 4: Потойбiчне 

життя».
23.50 Х/ф «Обитель зла 5: Вiдплата».
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 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, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 20.55 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не 

так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських 

злочинiв».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.

21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Терор».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Пробудження любовi».
14.45 Т/с «Королева дорiг», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Королева дорiг».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Рись», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Рись».
03.50 Х/ф «Востаннє прощаюся».
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Навколо М».
10.15 Х/ф «Особливо небезпечна».
12.00 «Орел i решка. На краю свiту».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.50 Х/ф «Орбiта 9».
19.35 Х/ф «Пастка часу».
21.10 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
01.10 Х/ф «Йолопи-розбiйники».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 10.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.15, 02.40 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Сицилiйський захист».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35, 04.00 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
22.50 Х/ф «Дезертир».
00.40 «Склад злочину».
03.00 «Речовий доказ».
04.30 «Легенди бандитського Києва».
04.55 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 00.25 Сiмейка У.
09.45, 00.55 Казки У.
10.45, 18.15 Т/с «Батько рулить 4».
12.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Управлiння гнiвом».
23.25 Країна У.
02.10 Рятiвники.
03.10 Теорiя зради.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини кра-
їни» з К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.

13.10, 14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В. 
Попович.

15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.50, 01.40 Правда життя.
10.00, 00.30 Речовий доказ.
11.10 Секретнi територiї.
12.10 Зона будiвництва.
13.10 Україна: забута iсторiя.
14.10 Дика природа Японiї.
15.10, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.00 Мисливцi за торнадо.
19.00 Мiсця сили.
22.30 Дика Бразилiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
02.45 Прихована реальнiсть.
04.50 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Небилицi про Iвана».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Зiркове життя».
11.10, 21.00 Т/с «Розслiдування Френкi 

Дрейк».
13.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
15.25 Х/ф «Мачуха».
17.00 Х/ф «Доля людини».
19.00, 01.25 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
23.45 Х/ф «Невiдправлений лист».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Ласко».
07.55 Х/ф «Облога».
10.05 Х/ф «Вцiлiла».
11.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35, 03.05 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Обiтниця мовчання».
21.10 Х/ф «Сек`юрiтi».
23.00 Х/ф «Слiд смертi».
00.50 Х/ф «Вiйни дронiв».
03.45 «Цiлком таємно».
04.10 «Бандерлоги».

04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.15, 00.00 Мамареготала.
11.00 Т/с «Сишиш-шоу».
12.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.00 Т/с «Дефективи».
14.30 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
21.30 Х/ф «Престиж».
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 05.00, 15.45 Тенiс. АТР 1000. 

Маямi. Коло 1.
01.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. Коло 1.
03.00, 14.15, 19.00 Тенiс. WTA 1000. 

Маямi. Коло 2.
06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лен-

цергайде. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

07.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ленцер-
гайде. Чоловiки. Супергiгант.

08.30, 10.30 Стрибки на лижах з трамп-
лiну. Кубок свiту. Планiца. HS 240.

09.30 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 
Етап 4.

11.45 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
12.45, 13.15, 13.45 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
17.00, 21.00 Тенiс. АТР 1000. Маямi. 

Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Фiнляндiя - Боснiя i Герцеговина. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
07.45 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Iзраїль - Данiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
12.05, 23.45 Нiмеччина - Iсландiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
13.50, 01.40, 03.40 Iспанiя - Грецiя. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
16.00 Шотландiя - Австрiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
17.50, 22.50 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд 

туру.
18.45 Францiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
20.35, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
20.40 Туреччина - Нiдерланди. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 05.35 

Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 #ВУкраїнi.
10.00 «Зупини мене, якщо зможеш».
11.00 Х/ф «Додому».
12.40 Дитинчата панди.
13.40 Неймовiрний свiт цуценят.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Т/с «Любов пiд час вiйни».
17.40 Полювання.
18.40 Мiста та мiстечка.
18.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Угорщина - Румунiя.
21.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Iспанiя - Iталiя.
00.20 Д/ф «Крим, як це було».
02.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
03.00 Перехiд на лiтнiй час.
05.00 Бюджетники.
05.30 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.50 Т/с «Папiк».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 05.00 «ТСН».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».

Iíòер
05.15 «Планета Земля».
07.05 «Слово Предстоятеля».
07.15 Х/ф «Високий блондин в чорно-

му черевику».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кух-

ня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Коли я стану велетнем».
12.50 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Скарби Агри».
15.50 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Кров не вода», 1-4 с.
01.45 Х/ф «Полiт фантазiї».
04.15 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.30 Скарб нацiї.
05.40 Еврика!
05.50 Факти.

06.15 Т/с «Марк+Наталка».
08.10, 09.45, 10.55 «На трьох».
09.05, 10.15 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну».
11.30, 13.00, 01.55 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Пес».
16.45 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання 

машин».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Бладшот».
21.25 Х/ф «Хижаки».
23.25 Х/ф «Щось».
03.45 Я зняв!

ÑТБ
05.25, 00.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.20, 10.50 Т/с «Вiрина Любов».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата 10.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.20 Dizel Night.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.00 Вар`яти.
08.25, 09.55 Kids` Time.
08.30 М/ф «Зачарований принц».
10.00 Орел i решка. Ювiлейний сезон.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.20 Х/ф «Гонитва».
16.20 Х/ф «Автомонстри».
18.20 Х/ф «Реальна сталь».
21.00 Х/ф «Обитель зла: Фiнальна 

битва».
23.00 Х/ф «Командир ескадрильї».
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Час «Ч».
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.15 Pro вiйсько.
18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських зло-

чинiв».

00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Терор».
03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 04.10 Реальна мiстика.
08.55, 23.15 Х/ф «Коли мене полю-

биш ти».
11.00 Т/с «Утiкачка».
14.50 Т/с «Утiкачка 2», 1 с.
15.20 Т/с «Утiкачка 2».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
01.30 Телемагазин.
02.00 Контролер.
02.25 Т/с «Виклик».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.20 Х/ф «Орбiта 9».
12.10 Х/ф «Пастка часу».
13.50 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
00.00 Х/ф «Будинок в кiнцi вулицi».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Вiчний поклик».
13.00 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
14.15 Х/ф «Бiлi вовки».
16.05 Х/ф «Лорд Дракон».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «У бiй iдуть лише «старi».
21.15 Х/ф «Кодекс злодiя».
23.20 Х/ф «Страховик».
01.25 «Хвороби-вбивцi».
03.05 «Випадковий свiдок».
03.25 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
04.25 «Легенди бандитського Києва».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 М/ф «Маленький великий ге-

рой».
11.05 М/ф «Ретчет i Кланк: Галактичнi 

рейнджери».
12.50 Х/ф «Прекраснi створiння».
15.15 Х/ф «Мiж небом та землею».
17.00 Х/ф «Святий Вiнсент».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Iгри приколiв.
00.00 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
02.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.

10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-
зулом.

10.40 «Перша передача» з О. Фед-
ченко.

11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
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» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.25, 01.00 Мiстична Україна.
08.15, 19.10 У пошуках iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Секретнi територiї.
12.15 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
14.15, 21.00 Зона будiвництва.
16.15 Дика Бразилiя.
18.15 Брама часу.
00.00 Фантастичнi iсторiї.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Доля людини».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.30 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Акваланги на днi».
12.40 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
14.15 Х/ф «Застава в горах».
16.15 Х/ф «До мене, Мухтар!»
17.45 Х/ф «Мiцний горiшок».
19.15 Т/с «Детектив-гурман».
22.35 Х/ф «Дiловi люди».
00.05 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
02.50 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30, 07.50 «ДжеДАI».
08.50 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Людина листопада».
15.55 Х/ф «Експедицiя «Ноїв Ковчег».
18.40 Х/ф «Александр».
22.00 Х/ф «Хижак».
00.05 Х/ф «Спека».
02.00 «Вiн, вона та телевiзор».
03.15 «Цiлком таємно».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.00 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Check-in. Україна.

13.25 Латиноамериканський Check-in.
14.15 Азiйський Check-in.
15.10 Х/ф «Еквiлiбрiум».
17.10 Х/ф «Хеллбой: Герой з пекла».
19.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
22.00 Мамареготала.
02.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 03.00, 05.00, 13.55, 16.00, 19.00 

Тенiс. АТР 1000. Маямi. Коло 2.
01.00, 15.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 

Коло 2.
06.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Вейзонна. 

Скi-крос.
07.00, 08.00, 10.30 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Планiца. 
HS 240.

09.30 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 
Етап 5.

10.50 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Планiца. HS 240. 
Команди.

12.55 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 
Footsteps.

17.00, 21.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 
Коло 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Португалiя - Азербайджан. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
07.45 Болгарiя - Швейцарiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
09.30, 21.05 Журнал. УЄФА Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Францiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
12.05 Туреччина - Нiдерланди. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
13.50 Шотландiя - Австрiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
16.00 Вiдбiр до ЧС-2022. Огляд туру.
16.55 Iспанiя - Грецiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.
18.50 Live. Хорватiя - Кiпр. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
20.55 Топ-матч.
21.35 Live. Чехiя - Бельгiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
23.40 Нiдерланди - Латвiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
01.25 Чорногорiя - Гiбралтар. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.00 Перехiд на лiтнiй час.
04.10 Сербiя - Португалiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

26 березня

27 березня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00, 02.05, 

03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
08.15, 00.20, 02.00, 03.50, 05.30 Погода.
08.20, 18.00 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30 Неймовiрний свiт цуценят.
14.55 Країна пiсень.
15.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Iсландiя - Данiя.
18.40 Мiста та мiстечка.
18.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Хорватiя - Швейцарiя.
21.20 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 2021. 

Португалiя - Англiя.
00.25 Д/ф «Северин Наливайко. Остан-

ня битва!».
02.25 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.50, 02.20 «Свiт навиворiт».
17.40 Х/ф «Сурогати».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
00.00 «Свiтське життя».
01.00 «Жiночий квартал».

Iíòер
04.50 Х/ф «Високий блондин в чорному 

черевику».
06.25 Х/ф «Повернення високого бло-

ндина».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.20 Т/с «Проект «Синя книга».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока Холмса 

i доктора Ватсона. Скарби Агри».
01.00 «Речдок».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

04.30 Факти.
04.55 Не дай себе ошукати!
05.40 Бiльше нiж правда.
06.35 Анти-зомбi.
07.30 Секретний фронт.
08.25 Громадянська оборона.
09.20, 01.25 Т/с «Розтин покаже 2».
12.00, 13.00 Х/ф «Термiнатор 3: Пов-

стання машин».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Обладунок бога 3: Мiсiя 

«Зодiак».
16.40 Х/ф «Бладшот».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Вiд колиски до могили».
23.20 Х/ф «Найманець».
03.40 Я зняв!
ÑТБ
04.05 Х/ф «Вiдпустка за власний ра-

хунок».
06.40 Х/ф «Покровськi ворота».
09.30 МастерШеф. Професiонали.
12.50 Хата на тата 10.
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.15 Таємницi ДНК.
Íоâий êаíаë
Недiля, 28 березня
06.00, 02.40 Вар`яти.
07.25, 09.15 Kids` Time.
07.30 М/ф «Зачарований принц».
09.20 М/ф «Бi Мувi: Медова змова».
11.00 Х/ф «Небеснi гiнцi».
13.00 Х/ф «Автомонстри».
15.00 Х/ф «13-й район: Цеглянi маєтки».
17.00 Х/ф «Хенкок».
18.50 Х/ф «Могутнi рейнджери».
21.00 Х/ф «Тихоокеанський рубiж».
23.40 Improv Live Show.
00.40 Х/ф «Я тебе бачу».

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворот-

ний вiдлiк».
11.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.25 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».

18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 
з А. Мiрошниченко.

19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки нацистських зло-

чинiв».
00.10 Д/с «Терор».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Сашка».
12.45 Т/с «Ласкаво просимо на Канари».
16.40 Т/с «Скажи менi правду», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Т/с «Скажи менi правду».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. Україна 

- Фiнляндiя.
23.50 Т/с «Кришталева мрiя», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Кришталева мрiя».
04.00 Гучна справа.
04.45 Т/с «Виклик».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Дай лапу».
09.10 Х/ф «Особливо небезпечна».
11.00 Х/ф «Громобiй».
12.35 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
00.00 Х/ф «Мiй хлопець - кiлер».
01.45 Т/с «Три сестри».
02.35 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.20 Х/ф «Жiночi радощi та печалi».
07.00 «Слово Предстоятеля».
07.05 «Будьте здоровi».
07.50 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
09.00 Х/ф «Бiлi вовки».
10.55 Х/ф «Кодекс злодiя».
12.55 Х/ф «Скарби стародавнього 

храму».
15.25 Х/ф «Одиночне плавання».
17.15 Х/ф «У бiй iдуть лише «старi».
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
22.50 Х/ф «Кривава помста».
00.55 Х/ф «Страховик».
02.50 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.50 Х/ф «Мармадюк».
12.35 Х/ф «Управлiння гнiвом».
14.45 Х/ф «Так, можливо».
17.00 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь».

19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30 Х/ф «Нянь».
00.10 Панянка-селянка.
02.25 Т/с «Хамелеон».
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником 

та О. Близнюком.
20.00 «Мiнiстерство правди».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала».
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.
МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.25, 01.00 Мiстична Україна.
08.15, 19.10 У пошуках iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Секретнi територiї.
12.15 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
14.15, 21.00 Зона будiвництва.
16.15 Дика Бразилiя.
17.15 Дика Iндiя.
18.15 Брама часу.
00.00 Фантастичнi iсторiї.
01.50 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.35 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя. Екiпаж».
11.10 Х/ф «Чарiвник країни мрiй».
14.30 Х/ф «Невиправний брехун».
15.50 Х/ф «Чорна стрiла».
17.25 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».
19.15 Т/с «Детектив-гурман».
22.35 Х/ф «Суто англiйське вбивство».
02.55 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30 «ДжеДАI».
10.25, 00.40 «Загублений свiт».
14.15 Т/с «Перевiзник».
18.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».

20.15 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
22.45 Х/ф «Фар Край».
01.40 «Вiн, вона та телевiзор».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 Мамареготала. Найкраще.
08.00 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Американський Check-in.
12.35 Азiйський Check-in.
13.30 Пiвнiчний Check-in.
14.30 Середземноморський Check-in.
15.30 Х/ф «Мiсто грiхiв».
18.00 Х/ф «Мiсто грiхiв 2».
19.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
22.20 Мамареготала.
03.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 01.00, 05.00 Тенiс. АТР 1000. 

Маямi. Коло 2.
03.00, 19.00 Тенiс. WTA 1000. Маямi. 

Коло 3.
06.00, 09.50 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. Кубок свiту. Планiца. HS 240.
07.00, 09.30 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. Кубок свiту. Планiца. HS 240. 
Команди.

08.30, 11.45 Велоспорт. «Вуельта Ката-
лонiї». Етап 6.

12.30 Велоспорт. «Вуельта Каталонiї». 
Етап 7.

14.20 Велоспорт. Свiтовий тур.
17.15 Тенiс. АТР 1000. Маямi. Коло 3.
21.00 Тенiс. ATP 1000. Маямi. Коло 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Францiя - Україна. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
07.45, 14.30 Огляд 1-го iгрового дня. 

Вiдбiр до ЧС-2022.
10.00, 15.30, 22.30 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Хорватiя - Кiпр. Вiдбiр до ЧС-2022.
12.40 Чехiя - Бельгiя. Вiдбiр до ЧС-2022.
15.50 Live. Казахстан - Францiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
17.55 «Вiдбiр до ЧС-2022. Матч-центр».
18.50 Live. Грузiя - Iспанiя. Вiдбiр до 

ЧС-2022.
20.55, 23.40 «Великий футбол».
21.35 Live. Україна - Фiнляндiя. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
00.40 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до ЧС-2022.
03.30, 05.30 Топ-матч.
03.40 Албанiя - Англiя. Вiдбiр до ЧС-

2022.

Íедіëя  28 березня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 22 áерезíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10, Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Слід
11.30 У фокусі Європа
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Огляд світових подій
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Вторгнення на 

землю» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Дім шкереберть» 

Віâòороê, 23 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10, Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті 07.35 Сільський 
календар

08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Містерія» +16 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Летючий вірус» 

+16

Ñереда, 24 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10, Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті

07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Боги річкового 

світу» 

16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Одержимість» 

+16

Чеòâер, 25 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10, Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті

07.35 Мандри країною
08.30 Погляд експерта 
08.45, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Мертвий сезон» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 Завтра-сьогодні 
22.35, 04.00 Х.ф.«Хакер» +16 

П’яòíиця, 26 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30, Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провінцій-
ні вісті 07.35 Відкрита зона

08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Шалена п’ят-

ниця» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Пі Джей» +16 

Ñóáоòа, 27 áерезíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф.«Ідеальний 

шторм» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання 

19.30 У фокусі Європа
20.10 Погляд експерта
20.20 Концерт пам’яті М. Мозгового
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
04.00 Х.ф.«Шалена п’ятниця» 

Íедіëя, 28 áерезíя
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світових 

подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.00 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00, 15.30 Древо
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30, 02.30 Мандри країною
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку 
17.20 Погляд експерта
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
21.45, 04.15 Х.ф.«Знайдеш друга 

– придбаєш скарб» 
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Пі Джей» +16 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 22 áерезíя
6.15 М/ф «Рукавичка»
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40, 2.00 Новини 
9.15 Пліч - о-пліч 
9.45 Відтінки України 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.55 Буковинські загадки
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Піщана казка 
13.50 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності 
14.05 М/ф «Казка про жадібність « 
14.15 М/ф « Історія про дівчинку 

,яка наступила на хліб»
14.25 М/ф «Знахідка « 
14.35 М/ф «Ватажок «
14.45 М/ф « Було скучно»
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті 
21.00 Д/ф «Заміновані вірністю» 
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні.Головне
23.00Т/с «Посольство» 
0.05 Буковинські загадки
0.15 Культ .Особистості
0.30 Д/ф «»Малевич»

Віâòороê , 23 áерезíя
6.15 М/ф «Дострибни до хмаринки» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Піщана казка 
13.50 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності 
14.05 М/ф « Дерево і кішка» 
14.15 М/ф « Ведмедик і той,хто 

живе у річці» 
14.30 М/ф «Капітошко « 
14.45 М/ф «Козлик та ослик « 
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 StopFakeNews
20.10 ВУКРАЇНІ 
20.40 Новини 
21.00 Д/ф «Клітка для двох»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00Т/с «Посольство» 
0.05 Д/ф «Блаженніший» 

Ñереда, 24 áерезíя
6.15 М/ф «День, коли щастить» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Піщана казка 
13.50 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності 
14.05 М/ф «Як Козаки Олімпійцями 

Стали»
14.25 М/ф «Івасик -Телесик «
14.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн « 
14.45 М/ф « Черевички» 
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
20.40 Новини
21.00 Д/ф «АУ» 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00Т/с «Посольство» 

 Чеòâер,25 áерезíя
6.15 М/ф «Дерево і кішка» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 

9.50 Країна пісень 
10.30Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Піщана казка 
13.50 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності 
14.05 М/ф «Чого в лісі не буває «
14.15 М/ф « Червона жаба» 
14.25 М/ф «Про кішку, яка упала 

з неба» 
14.35 М/ф « Курка , яка несла всяку 

всячину» 
14.45 М/ф «Літачок Ліп «
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване 
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Д/ф «Одесити на Донбасі»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00Т/с «Посольство» 
0.20 Буковинські загадки
0.30 Д/ф «Северин Наливайко. 

Остання битва!» 

 П’яòíиця, 26 áерезíя
6.15 М/ф «Іванко і воронячий цар» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

20.40, 2.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя
10.30Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Плане-

та Земля 2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Піщана казка 
13.50 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності 
14.05 М/ф «Як козаки інопланетян 

зустрічали»
14.25 М/ф « Іванко і Воронячий 

Цар»
14.35 М/ф « Горщик-сміхотун» 
14.45 М/ф « Маруся Богуславка
14.50 Піщана казка 
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Відтінки України
18.40 Буковинські загадки
18.45 Шукачі пригод
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті
20.40 Новини
21.00 Д/ф «Вибір» 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00Т/с «Посольство» 
0.05 Буковинські загадки
0.30 Х/ф «Лісова пісня» 

 Ñóáоòа, 27 áерезíя
6.00 Разом
7.00 Новини 
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Недалечко 
7.45 Шукачі пригод 
8.00 Новини 
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.00 Новини 
9.15 Сьогодні. Головне 

9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.15 Телепродаж на комерційній 

основі
10.30 Енеїда
11.25 Х/ф «Мій найкращий роман»
12.55 ВУКРАЇНІ
13.20 Небезпечна зона
13.40 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Рукавичка»
14.30 М/ф «День,коли щастить» 
14.40 М/ф «Дощику,дощику, при-

пусти» 
14.50 М/ф «Як песик і кошеня 

підлогу мили»
15.00 Додолики 
15.10 М/ф «Ведмедик і той,хто 

живе у річці» 
15.20 Піщана казка 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Загадки чернівецьких атлантів
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Антропологія 
16.40 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 
18.05 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Візуальний код 
19.50 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік»
21.30 Х/ф «Пілігрим» 
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
00.00 ВУКРАЇНІ 
0.25 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 
1.20Ток-шоу «Зворотний відлік»

 Íедіëя, 28 áерезíя 
6.00 На східному фронті
6.30 Разом
7.00, 8.00 Новини 
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 Шукачі пригод
8.30 Д/ц «Світ дикої природи» 
8.55 Новини 
9.10 Д/с « Світ дивовижних тва-

рин «
10.00 Загадки чернівецьких атлантів 
10.15 Культ .особистості
10.30 Енеїда
11.30 Х/ф «Обручка до весни» 
13.05 Буковинські загадки 
13.20 Роздивись
13.35 Візуальний код
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.30 М/ф «Повертайся,Капітошко» 
14.40 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.50 Мультфільт «»Свара» 
15.00 Додолики
15.10 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 ВУКРАЇНІ 
16.35 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності» 
16.55 Х/ф «Поруч з Ісусом: Юда» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Обличчя , 
19.55 Задача з зірочкою
20.00 100 років ізоляції
21.00 Бийся як дівчина
21.05 Д/с «Секрети історії. Пор-

трети»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.00 Артефакти
0.25 Х/ ф «Сон»
1.55 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок» 
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Цього року Великий піст 
почався 15 березня, він 
триватиме сім тижнів 

і закінчиться 1 травня. У 
цей час ми пропонуємо вам 
удосконалити свої кулінарні 
навички, використавши 
рецепти по-справжньому 
смачних пісних страв, які можна 
приготувати і в будні, й до 
святкового столу. 

ДоМаШНій пісНий МайоНЕЗ 
ПОТРІБНО: 100 г рафінованої олії, 1 ч. 

л. гірчиці, 2 ст. л. лимонного соку, по по-
ловині чайної ложки солі та цукру, трохи 
води (за необхідності можна збільшити 
кількість складових).

ПРИГОТУВАННя: поступово додаючи 
олію в гірчицю, збити соус віничком і до-
дати інші інгредієнти. 

овоЧЕвий ТоРТ - алЬТЕРНаТива 
«олів’є» Та «Шубі» 

ПОТРІБНО: варений буряк - 3 шт., кар-
топля - 3 шт., морква - 2 шт., цибуля - 1 шт., 
спілий гранат, зелена цибуля. 

СОУС: пісний майонез. 
ПРИГОТУВАННя: збираємо салат тра-

диційно, натерши на тертці овочі й про-
мащуючи шари підготовленим пісним 
майонезом. Щоб цибуля не гірчила, по-
трібно замочити її на кілька хвилин в 
окропі, остудити та збризнути соком ли-
мона. Зібраний салат декорують зернами 
граната. 

пісНа Закуска З лаваШа, 
ГРибів Та капусТи 

ПОТРІБНО: 2 шт. лаваша, 200 г моркви 
по-корейськи, 150 г маринованих або 
смажених грибів (шампіньйони, гливи, 
опеньки чи білі гриби), 2 помідора, 200 г 
капусти, 1 цибулина.

ПРИГОТУВАННя: капусту шаткуємо до-
сить тонко, помідори ріжемо на пластин-
ки, з грибів (якщо мариновані) зливаємо 
всю рідину (можна викласти на друшляк). 
Цибулю дрібно нарізаємо. Розкладаємо на 
робочій поверхні лаваш, змащуємо його 
кетчупом. Зверху викладаємо капусту, 
помідори та корейську моркву, додаємо 
мариновані гриби (якщо великі, можна 
порізати), посипаємо цибулею та змащу-
ємо пісним майонезом. Акуратно згорта-
ємо лаваш, формуючи рулет, і відправля-
ємо на 10 хв. у духовку, розігріту до 200С. 
Після приготування ріжемо на порційні 
шматочки.

НЕйМовіРНий суп-пюРЕ 
З ЧЕРвоНоЇ соЧЕвиці

ПОТРІБНО: червона сочевиця - 1 склян-
ка, вода - 1 літр, ріпчаста цибуля - 1 шт., 
морква - 1 шт., гарбуз - 200 г, олія для сма-
ження (після посту можна обсмажувати 
на вершковому маслі, тоді його потрібно 

приблизно 100 г), червоний перець - 1 ч. 
л., лимонний сік, борошно, аджика, томат-
на паста, куркума, зіра, сіль.

ПРИГОТУВАННя: цибулю очистити, 
порізати півкільцями, обсмажити. Поси-
пати куркумою. Потім додати одну сто-
лову ложку борошна, обсмажити, додати 
червоний перець, томатну пасту і зіру. Пе-
ремішати. Нарізати шматочками моркву, 
гарбуз і додати на сковорідку до цибулі. 
Протушкувати. Сочевицю промити та 
додати на сковорідку до овочів. Все туш-
кувати протягом десяти хвилин. Виклас-
ти вміст сковороди в каструлю і залити 
водою. Довести до кипіння, додати сіль і 
варити, поки сочевиця не стане м’якою. 
Коли сочевиця та овочі готові, подрібни-
ти до стану пюре за допомогою блендера. 
Додати ложку лимонного соку. Переміша-
ти. 

ПРИГОТУВАТИ СОУС. Обсмажити на 
вершковому маслі чайну ложку червоно-
го перцю, ложку паприки та ложку аджи-
ки. Додати соус в суп. 

Подавати слід гарячим з часточкою 
лимона. Можна додавати менше спецій, 
якщо бажаєте менш пряний смак. 

паШТЕТ З квасолі 

ПОТРІБНО: квасоля - 1 скл., грецькі го-
ріхи - 3/4 скл., морква - 1 шт., цибуля - 1 
шт., перець і сіль - за смаком, часник - 1 
зубчик. 

ПРИГОТУВАННя: відварити квасолю, 
посолити. Моркву потерти на грубій те-
трці та посмажити з подрібненою цибу-
лею. Грецькі горіхи посмажити на сухій 
пательні. Все разом змолоти через м'ясо-
рубку. Посолити-поперчити, додати по-
дрібнений зубчик часнику. Перемішати. 
На цьому етапі приготування паштету з 
квасолею можна закінчити. Втрамбувати 
паштет у форму, поставити в холодиль-
ник на кілька годин. Тоді паштет буде 
густий, такий, що можна нарізати шма-
точками. Хто любить паштет більш рідкої 
консистенції, щоб намащувати на хліб – 
додає 2 ст. л. пісного майонезу. 

пісНі олаДки 

ПОТРІБНО: 2 скл. борошна, 300 мл води, 
1 ч. ложка сухих дріжджів, 1/2 ч. ложки 
солі, 2–4 ст. ложки цукру, соняшникова 
олія для смаження.

ПРИГОТУВАННя: змішати продукти у 
тій черговості, в якій вони написані. На-
крити і поставити в тепле місце на годину. 
Тісто не перемішувати! Розігріти сково-
роду, налити трохи олії, нагріти. Смажи-

ти на середньому вогні з двох сторін під 
кришкою. Подавати з медом, варенням 
або, посипавши цукровою пудрою. 

Тісто має бути густим, як сметана, але 
не забитим. Обов’язково, щоб не прили-
пало до ложки, мочіть її в холодній воді 
перед викладанням на сковорідку. Після 
смаження оладки викладаємо на паперо-
ві рушнички, а коли вбереться зайва олія, 
викладіть на тарілку, проте, не один на 
другий, щоб не втратили форму і не впа-
ли. Такі оладки залишаться свіжими та 
м’якими навіть наступного дня.

Олії має бути в міру, якщо забагато, 
оладки вийдуть надто жирними, а якщо 
навпаки, то не будуть апетитні. Якщо не 
хочете “пустого” десерту, викладіть гото-
ву масу на сковорідку, помістіть зверху 
вашу начинку та накрийте її тонким ша-
ром тіста. 

Готуйте на середньому вогні, можете 
накрити кришкою, так вони піднімуться 
ще більше. За бажанням посипте готові 
оладки цукровою пудрою. 

З чого зробити 
пісні котлети?
коТлЕТки З квасолі 

ПОТРІБНО: червона квасоля - 100 г, ва-
рена картопля - 150 г, сушені гриби або 
печериці - 100 г, вівсяне борошно - 2 ст. л., 
сіль - 1 ч. л., часниковий порошок - ½ ч. л., 
мелений коріандр  - ½ ч. л., чорний перець 
- ¼ ч. л., олія - 10 г.

ПРИГОТУВАННя: квасолю і гриби за-
мочіть в окропі, потім відваріть окремо до 
готовності. Варену картоплю натріть на 
крупній тертці. Варену квасолю подріб-
ніть разом з грибами в блендері, з’єднай-
те з картоплею, додайте спеції і вівсяну 
муку. Перемішайте, сформуйте котлети.  
Обсмажити в невеликій кількості олії на 
сковорідці.

каРТопляНі коТлЕТи 
ПОТРІБНО: фарш для котлет - 200 г, 

гриби білі смажені - 20 г, петрушка - 3 г, 
панірувальні сухарі - 20 г, олія для сма-
ження - 30 г.

Для фаршу: горіх волоський - 100 г, кар-
топля очищена - 500 г, хліб білий - 150 г, 
цибуля ріпчаста - 100 г, сіль - 10 г, часник 
очищений - 6 г, перець чорний мелений - 2 
г, олія - 20 мл.

ПРИГОТУВАННя: приготувати фарш 
для котлет. Картоплю спекти і очистити 
від шкірки. Ріпчасту цибулю довільно 
нарізати і трохи обсмажити. Скласти в 
блендер ядра волоського горіха, карто-
плю, скибочки білого хліба без скоринки, 
трохи намочивши їх водою, цибулю. Все 
подрібнити. Одержаний фарш заправити 
сіллю, часником, перцем і олією. Сформу-
вати з фаршу кульки, запанірувати в суха-
рях і обсмажити. 

коТлЕТи З соЧЕвиці
ПОТРІБНО: 1 чашка зеленої сочевиці, 1 

чашка тертої капусти, 1 морквина, 1 вели-
ка цибулина, 1 яйце, 3 ст. л. борошна, 1 зу-
бок часнику (великий), сіль, перець, олія 
для смаження. 

ПРИГОТУВАННя: сочевицю відварити 
до м’якості, зцідити воду та охолодити. 
Моркву подрібнити на середній тертці, 
цибулю порізати дрібними кубиками, ка-
пусту - на крупній тертці. Коли сочевиця 
охолоне, всі продукти змішати і подріб-
нити в блендері. Додати яйце, спеції, бо-
рошно, все добре перемішати. Якщо маса 
буде трохи рідка, викладайте її в розігрі-
ту олію на сковорідці ложкою, як оладки. 
Якщо ж хочете більш щільної консистен-
ції, додайте ще борошна, тоді їх можна 
формувати руками. 

каРТопляНа ЗапікаНка 
З ГРибаМи і поМіДоРаМи 

ПОТРІБНО: 700 г картоплі, 300 г пече-
риць, 1 цибулина, 1 помідор, 2 ст. ложки 
олії, 2 ст. ложки пісного майонезу, чорний 
мелений перець за смаком, сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННя: дрібно поріжте ци-
булю. Гриби поріжте тонкими пластина-
ми. Обсмажте цибулю, а потім гриби на 
олії до випаровування рідини. Картоплю 
й помідор поріжте тонкими кружечками. 
Форму для запікання змастіть олією. На 
дно викладіть частину картоплі, посоліть 
і поперчіть. Потім викладіть шар обсма-
жених грибів. Поверх грибів піде другий 
шар картоплі, його також солимо і перчи-
мо. На нього викласти помідори. Зверху 
– останній шар картоплі, трохи полити 
олією, посолити, поперчити і змастити 
пісним майонезом. Випікати в розігрітій 
до 180°С духовці до рум’яної скоринки 
приблизно 40 хвилин. Готовій запіканці 
дайте постояти 10 хвилин.

жуРавлиНо-
апЕлЬсиНовий пуНШ 

ПОТРІБНО: 1 апельсин, 1 яблуко, 1 ли-
мон, 100 г журавлини, 100-150 г цукру, 4 
ч. л. чорного чаю, кориця, імбир.

ПРИГОТУВАННя: добре промити всі 
фрукти. Яблуко нарізати шматочками й 
очистити від насіння, а лимон та апельсин 
нарізати кружечками. Усі порізані фрукти 
перекласти до великої миски. Додати цу-
кор та розрізану навпіл журавлину. Все 
перемішати та залишити на 40 хвилин. 
Фрукти та ягоди мають пустити сік. Тим 
часом заварити 600-700 мл чорного чаю, 
додаючи сухий або свіжий імбир. До фрук-
тів додати спеції (корицю, м'яту – будь-
які за смаком). Вилити у суміш заварений 
чай, перемішати, накрити кришкою та 
залишити відпочити на 1-1,5 години. Гото-
вий пунш перед подачею зцідити. Постави-
ти в холодильник ще на годину. 

В наступному випуску 
«Нашого ДНя» читайте 

рецепти неймовірно смачних 
пісних десертів. 

Добірка рецептів
найсмачніших 

пісних страв
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Тернопільська облспоживспілка 
продає з аукціону:

- нежитлову будівлю магазину «Про-
дукти»загальною площею 80,7кв.м за 
адресою Бучацький  район, с.Рукомиш, вул.
Центральна, 20, стартовою ціною - 53 000 
грн.,  першим кроком аукціону -  500   грн.;

реєстраційний внесок  - 200 грн.,  га-
рантійний внесок -  5 відсотків від  старто-
вої ціни лота.

аукціон відбудеться 01квітня 2021 
року о 9 годині, за адресою: м. Тернопіль, 
майдан Волі, 4.

Останній термін реєстрації учасників  
26березня  2021 року. 

Телефон для довідок:  
52-10-44;  52-68-25.

вважати недійсними 
бланки полісів ОСЦПв 

виданих ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ»: 
Серія ар 5141392-ар 5141411; 
Серія ар 1062291-ар 1062310

Західноукраїнський 
національний універсиТеТ
IV рівня акредитації відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад:

● ДОЦЕНТа КафЕДри фУНДамЕНТаЛЬНих 
Та СПЕЦІаЛЬНих ДиСЦиПЛІН Новово-

линського навчально-наукового інституту 
економіки та менеджменту;

● ДОЦЕНТа КафЕДри ІНфОрмаЦІйНО-
ОбчиСЛюваЛЬНих СиСТЕм 

І УПравЛІННя (2 СТ.);
● ДОЦЕНТа КафЕДри ЕКОНОмІКи 

Та ЕКОНОмІчНОї ТЕОрІї.
вимоги до кандидатур на посади: науко-

вий ступінькандидата наук.
Термін подання документів – один місяць з 

дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на 

ім’я ректора університету: заява про участь 
у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; 
автобіографія; засвідчені в установленому по-
рядку копії документів про вищу освіту, науко-
ві ступені і вчені звання; список наукових та 
навчально-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою. 
(Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі пода-
ють заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальні-
ше з умовами конкурсу можна ознайомитись у 
вченого секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

У області на третину менше ва-
кансій, аніж у минулому році. 
Це підрахували у обласному 

центрі зайнятості. Найбільшою є потре-
ба у трактористах, водіях тролейбуса та 
автотранспорту, продавцях, бухгалте-
рах, контролерах енергонагляду, вчи-
телях, кухарях, перукарях, підсобниках, 
укладальниках-пакувальниках; сталим 
є попит на лікарів: анестезіологів, за-
гальної практики, офтальмологів, лабо-
рантів, інфекціоністів, фізіотерапевтів, 
акушерів-гінекологів.

Загалом цьогоріч визнали безробіт-
ними на третину більше людей, аніж у 
минулому році. Серед них 56,2% - про-

живають у сільській місцевості, поло-
вина - жінки, третя частина - молодь 
віком до 35 років, майже кожен п’ятий 
- має додаткові гарантії щодо сприян-
ня у працевлаштуванні, 47,3% з вищою 
освітою. На одне вільне робоче місце 
в середньому по області претендує 15 
людей, які не мають роботи.

За сприяння служби зайнятості 
Тернопільщини цьогоріч вдалося пра-
цевлаштувати 1256 осіб, з них 20 - з 
компенсацією роботодавцям витрат 
єдиного соціального внеску, 1 безробіт-
ний відкрив власну справу, отримавши 
одноразову допомогу по безробіттю 
для організації підприємницької діяль-

ності. До участі в громадських та тимча-
сових робіт залучили 228 краян, після 
їх завершення 16 - отримали постійні 
місця праці.

410 безробітних за спрямуванням 
служби зайнятості області проходили 
професійне навчання; 232 – його завер-
шили, з них 65 вже змогли працевлаш-
туватись. 

на роботу потрібні водії та лікарі
На Тернопільщині понад 14 тисяч безробітних, 

понад половина з них у селах
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ОВЕН 
Інодi важко довести рідним, що ваші вимоги за-

служенi. Звичайно, вас правильно зрозуміють і пі-
дуть назустріч. Та це не означає, що вам зробили 
велику послугу.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо кохана людина почала нудьгувати, повер-

ніть яскравість і новизну стосункам, влаштуйте 
вечiрку зi свiчками. Буде готовi на все заради ща-
стя і спокою. Не вирушайте найближчими днями у 
далекі мандрівки.

БЛИЗНЮКИ 
Можливо, що тиждень ознаменується кар’єрним 

злетом. Це позначиться не лише на пiдвищеннi 
посади, а й на фiнансах. Вихідні краще провести у 
колі рідних.

РАК 
Щоб вас зрозумiли, iнодi досить одного вчасно 

сказаного слова. Тоді авангардні рішення прийма-
тимуть «на ура». Це стосується ділових та особи-
стих стосункiв.

ЛЕВ 
Вірити в казку іноді корисно, але реальне життя 

та земні проблеми все частiше нагадують про себе. 
Краще мати синицю в руках, нiж журавля в небі.

ДІВА 
Нарештi за свою роботу ви отримаєте пристойну 

компенсацію. На вас чекає вигідна пропозиція, від 
якої залежатиме ваша подальша кар’єра.

ТЕРЕЗИ
Альтруїзм може привести до того, що ви станете 

об’єктом підвищеної уваги. Будьте скромнiшими, 
не афішуйте свої перемоги на любовному фронті.

СКОРПІОН 
Для вас важливо, якими будуть стосунки з колек-

тивом. Радимо розслабитися в приємній компанії. 
Не забувайте про батьків, вони не вiчнi.

СТРІЛЕЦЬ 
На цьому тижнi чекайте несподiваних прибуткiв. 

Не варто витрачати їх на дрібницi, краще заощади-
ти й зробити велику покупку.

КОЗЕРІГ 
Сприятливий перiод для стратегічного ривка. 

Коли підніметеся на сходинку, що веде до більших 
досягнень, не забувайте про тих, хто першим про-
стягнув руку.

ВОДОЛІЙ 
Накопичилося багато роботи, але ви знайдете час 

для зустрічей iз друзями. Вам доведеться прийня-
ти важливе рішення, у цьому допоможуть рiднi.

РИБИ 
Не радимо вкладати гроші в сумнiвні проєкти, 

якi не гарантують прибутку. Попереду час здійс-
нення бажань, неможливе стане можливим.

ГоРоскоп 17- 23 березня

Вітаємо!
Головного лікаря Лановецької ЦРЛ  

Омеляна миколайовича Гулька
з Днем народження! 

Сердечні вітання сьогодні складаєм,
Найкращі слова ми Вам підбираєм.
 Бажаєм залишатися успішним, 
Не зупинятися ані на мить, 
Іти вперед і підніматись вище 
По сходинках кар’єрних і людських! 
Хай поважають, люблять і цінують, 
І друзі, і колеги, і сім’я. 
Хай доля лиш найкраще подарує,
 Веселого, яскравого життя! 
Хай довгим і щасливим буде вік, 
Хай райдуга барвисто Вас чарує. 
Ви з гарною душею чоловік, 
За це життя Вас щедро обдарує. 
Хай буде Боже Вам благословення, 
Красивим і багатим сьогодення, 

Добру, чуйну чергову 
медсестричку 

Лановецької ЦРЛ 
травматолого-
неврологічного 

відділення
Іванну леонідівну 

Гринюк 
із 30-річчям!

Сердечно бажаєм
в цей день особливий, 
Щоб доля складалась
яскраво, щасливо! 
Щоб у мирному небі 
Вам сонце всміхалось, 
Щоб всі Ваші мрії та плани збувались! 
Хай Бог дарує ще багато літ, 
Здоров’я, радості, достатку в хату, 
Оберігає від проблем і бід, 
Дарує квіти, усмішки і свято! 
Нехай життя буде, як оберіг, 
На добру долю, на родинний спокій, 
Хай завжди жде уквітчаний поріг
 Й благословить на сотню гарних років! 
Любові, натхнення і нових сподівань 
Та здійснення усіх чудових бажань.
Хай доля встеляє стежки пелюстками,
А в серці весь рік нехай буде весняно!

З повагою – колектив травматолого-
неврологічного відділення. 

До цих гарних побажань 
приєднується і весь колектив 

«Нашого ДНЯ». 
Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок 
нехай чекають вдома,

Життя хай має веселкові барви,
Не знайте ні турбот, ні втоми.

Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки летять,

Хай обминають
 прикрощі й тривоги,

Хай буде з Вами Божа благодать!

 Вітаємо!
Добру і люблячу донечку та маму, хорошу 

колегу
лілію Віталіївну мокоїду 

із с. Бодаки Кременецького району
з 45-річним ювілеєм! 

 Хай квітує добро на життєвому полі, 
Хай світанки дарують наснагу щодня, 
Хай крізь хмари й туман 

посміхається доля,
 Килимами дорогу встеляє весна.
Ніколи не знайте ні смутку, ні втоми, 
Хай мир і достаток панують у домі. 
Хай діляться люди душевним теплом,
Збираються рідні за щедрим столом.
Хай радують діти щомиті, щоднини,
Нехай виростають здорові й красиві. 
 Хай несуть тільки радість 

майбутні роки, 
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
 Хай веселих сто років зозуля кує, 
А Матінка Божа Вам силу дає!
 Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
 Нехай і надалі шанують Вас люди. 
Ще зичим прожити в добрі і здоров’ї 
Хоча б до ста років щасливої долі. 
Статків усяких, хліб і до хліба 
Господь хай дарує на многії літа! 

 З повагою – рідні, колеги і колектив 
газети «Наш ДЕНЬ».

Щоби фортуна Вас не оминала, 
Здоров’я щоб було, немов із сталі!

З повагою – колектив 
травматолого-

неврологічного відділення. 

Фото Івана ПШОНЯКА.

Зима ще злиться, бідолаха,
А вже весна бере своє.

І березень бурульки з даху,
Немов цукерочки жує!

Фото івана пШоНяка.

Фотоспогад

Вітаємо!
Чарівну, вродливу жінку, 

добру, надійну колегу
людмилу Вікторівну 

довгаль
із с. Великі вікнини 

Кременецького 
району

з Днем народження!
У житті немає 
             випадкових збігів,
Кожен у цей світ приходить недарма,
Тож прийміть букет із привітань
У цей яскравий день календаря!
Нехай жита високі половіють,
Хай трави стеляться до ніг,
Хай люди, зустрічаючи радіють,
Хай щастя переступить Ваш поріг!
Нехай колосяться рясні хліба у полі
Й добро у Вашім домі прибува.
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай серце буде щире і надійне,
Не жевріє – палає хай вогнем,
Сто років накує в саду зозуля,
В душі – і радість, і любов живе!
Хай Мати Божа Вас оберігає, 
Господь здоров’я й ласку посилає. 

З повагою – робочі току.


