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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

На Тернопільщині відзначили

«Людей року»

Вітаємо!

Коли приносять
весну лелеки, свій
славний життєвий
і хліборобський
ювілей зустрічає
працелюбна і мудра
Жінка, берегиня
затишного домашнього вогнища, щира
колега, досвідчена
менеджерка одного
з кращих в Україні
агропідприємств ОП «Іванівське» на
Теребовлянщині –

Софія Юріївна БІЛИК.

Минулої неділі старовинний Збаразький замок вітав гостей.
Тут відбулося двадцяте ювілейне нагородження лауреатів
конкурсу «Людина року-2020».

3

стор.

Магнітні бурі у березні

У перший місяць весни очікується декілька потужних
спалахів. 1 березня - сильна магнітна буря, 2-3 березня середня та слабка, 6, 12 і 13 березня - середні магнітні бурі.
Багато людей під час магнітних бур скаржаться на головний біль та погане самопочуття. Тому в ці дні не нехтуйте сном, адже він дуже важливий у такий період. Вживайте
якомога більше сезонних фруктів та овочів. Не забувайте
пити більше води. Зведіть до мінімуму вживання напоїв з
кофеїном та спиртним. Не забувайте про активний відпочинок, який допоможе і морально, і фізично.

Погода в Тернополі й області

24 лютого - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1-2 градуси
морозу, вдень 2-6 градусів тепла. Схід сонця
- 7.10, захід - 17.52.
25 лютого - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 0-1,
вдень 8-11 градусів
тепла. Схід сонця - 7.08

захід - 17.54.
26 лютого - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 0-2,
вдень 7-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.06,
захід - 17.56.
27 лютого - хмарно,
дощ, температура повітря вночі 0-2, вдень 2-4
градуси тепла. Схід сонця - 7.04, захід - 17.57.

Повний місяць.
28 лютого - хмарно,
дощ зі снігом, температура повітря вночі 0-1
градус морозу, вдень
1-4 градуси тепла. Схід
сонця - 7.02, захід 17.59.
1 березня - хмарно,
можливий дощ зі снігом, температура повітря вночі 0-1 градус мо-

розу, вдень 0-2 градуси
тепла. Схід сонця - 7.00,
захід - 18.00.
2 березня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1-2 градуси
морозу, вдень 3-7 градусів тепла. Схід сонця
- 6.58, захід - 18.02.

Реклама:

+38 (068)
364-08-54

Усе життя пані Софії пов’язане з працею на
землі. З людьми, які поважають її і люблять за
добре серце, за порядність і щирість.
Невтомна та енергійна, упродовж багатьох
років разом з чоловіком - відомим аграрієм
Антоном Івановичем Біликом вона вкладала
свої знання та вміння у розвиток іванівського
господарства. І сьогодні Софія Юріївна є незамінною організаторкою механізаторського
цеху і великим професіоналом своєї справи, на
яку рівняються і в якої вчаться молоді спеціалісти.
Софія Юріївна поєднала у собі доброту і вірність дружини, матері, бабусі та прабабусі. Недарма уся велика родина горнеться до її теплого і надійного плеча.
Тож прийміть, шановна Софіє Юріївно, найщиріші вітання з нагоди Вашого славного ювілею!
Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ви завжди раділи будням-святам,
Втішалися красою почуттів,
Щоб мали у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Щасливі Ви, бо скрізь цінують люди
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сили Вам прибуде,
Нехай до серця лиш весна спішить!
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,
А Вам дарує многії літа!

З повагою – керівники, спеціалісти,
весь колектив і пайовики ОП
«Іванівське» з Теребовлянщини,
друзі, колеги.

Сучасні інноваційні технології

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

Володимир Труш разом з народними депутатами презентував
у Верховній Раді проєкт облаштування інфекційної лікарні
Голова Тернопільської ОДА разом з представниками Тернопільщини презентував
у Верховній Раді проєкт облаштування обласної інфекційної лікарні шляхом
реконструкції диспансерно-поліклінічного відділення № 2 «Тернопільський
регіональний фтизіопульмонологічний центр» та добудови там другого поверху.

Т

ернопільщина – один із
тих регіонів, який не має
обласної інфекційної
лікарні, яка б могла на себе
взяти функції організаційнометодичного центру та з
організацією якої була б
створена єдина і чітка система
інфекційної служби.

- Ви краще за інших знаєте, як Тернопільщина долала епідемію COVID. Ми
одними з перших прийняли удар і першими приймали важливі стратегічні рішення. Ми діяли, опираючись виключно
на досвід наших медиків. Трансформували, доукомплектовували та перепро-

фільовували лікарні, - повідомив голова
Тернопільської ОДА Володимир Труш.
У Тернополі є регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр.
На його базі було розгорнуте ковідне
відділення, де надавали допомогу найважчим хворим.

- Наша ідея полягає в тому, щоб
розширити потужність цього закладу.
Здійснити реконструкцію диспансерно-поліклінічного відділення № 2 «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний центр» та добудувати там
другий поверх. Там розгорнути десятки
ліжок. Це дозволить нам надавати медичну допомогу по інфекційних хворобах на третинному рівні, - додав Володимир Труш.
У відділенні передбачено одно- та
двобоксовані палати, вентиляційна
система, підведення кисню до кожного
ліжка, відповідне діагностичне і реанімаційне обладнання.
Вартість проєкту – 70,9 млн грн.

На базі Бучацького професійнотехнічного училища відкрили
навчально-практичний центр

Проєкт «Норвегія - Україна»:
в ЗУНУ почався 14 семестр

У

Н

авчально-практичний
центр відкрили 18 лютого
на базі державного
навчального закладу «Бучацьке
професійно-технічне училище».
У ньому готуватимуть
майбутніх зварювальників,
газозварювальників,
газорізальників.

Участь у заході взяв голова обласної
державної адміністрації Володимир Труш.
Під час спілкування з колективом закладу
очільник краю відзначив підвищення рівня
конкурентоздатності училища, яке забезпечує підготовку фахівців за сімома спеціальностями.
- Заклад готує спеціалістів, які критично потрібні країні. Останні кілька років ці
професії не були в пріоритеті. Ми не доносили важливість і потребу в таких фахівцях,
як зварювальник, монтажник, електрик. З
кожним роком охочих здобути цей фах меншало. Як наслідок, виник їх дефіцит. Сьогодні професійно-технічна освіта зазнала

багато викликів. Але разом – органи місцевого самоврядування та виконавчої влади
- доводять, що спільні зусилля дають результат. Переконаний, що новий навчально-практичний центр відкриє і для учнів,
і для педагогів ще більше можливостей і
перспектив, - зазначив Володимир Труш.
Облаштувати центр вдалося завдяки
перемозі закладу у всеукраїнському конкурсі проєктів. Це вже другий навчальний
центр, відкритий на базі Бучацького профтехучилища. Перший – готує спеціалістів
у сфері освітлювання.
- Якщо говорити про висококваліфікованого спеціаліста, то хочу зазначити, що
він буде тільки тоді, коли буде якісна матеріальна база. Тому, коли оновлюються
навчально практичні центри, коли осучаснюється те обладнання, яке необхідне для
навчання наших учнів, то завжди відчуваєш
радість і розумієш, що випускники закладу
професійної освіти зможуть надати підприємцям ті робітничі послуги, які вони потребують, - повідомила начальниця управління освіти та науки ТОДА Ольга Хома.

Західноукраїнському
національному
університеті
відбулося офіційне
відкриття 14 семестру
курсів перепідготовки
військовослужбовців,
звільнених у запас, та
членів їхніх сімей у рамках
реалізації проєкту «Норвегія
- Україна. Професійна
адаптація. Інтеграція в
державну систему» (NUPASS).

В урочистостях взяли участь:
проректор з міжнародної діяльності ЗУНУ, професор Оксана Десятнюк; президент Міжнародного
благодійного фонду «Міжнародний
фонд соціальної адаптації» Володимир Рубцов; координатор проєкту
«Норвегія - Україна» Ольга Філіна;
виконавчий директор громадської
організації «Освітні та соціальні інновації» Володимир Угрин; головний спеціаліст Міністерства у справах ветеранів України Ірина Скасків;
викладачі та учасники проєкту.
Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. У вітальному слові
Володимир Рубцов сказав: «Вже 18
років поспіль Королівство Норвегія підтримує та супроводжує один
із наймасштабніших міжнародних
проєктів України. У період 20032020 років учасниками проєкту
стали понад 11000 осіб. Було задіяно 39 українських міст, понад 20
закладів вищої освіти України, 14
громадських організацій. Проєкт з
успіхом реалізовується в Тернополі, Києві, Одесі, Миколаєві, Вінниці,

Івано- Франківську, Львові, Луцьку,
Чернівцях, Ужгороді та інших українських містах».
Оксана Десятнюк, проректор з
міжнародної діяльності ЗУНУ, зокрема, зазначила, що проєкт допоможе підвищити кваліфікацію й
адаптуватися до нового цивільного
життя.
«У 2020 році розпочався новий
етап проєкту. Основна особливість
полягає в тому, що поряд з наданням
допомоги в професійній і соціальній адаптації військовослужбовцям,
ветеранам війни та членам їхніх сімей, проєкт покликаний сприяти
створенню в Україні державної системи адаптації. У цьому контексті
здійснюється співфінансування від
місцевих державних установ та інших організацій у вигляді надання
грантів випускникам проєкту на реалізацію бізнес-проєктів. Важлива
роль у ефективності реалізації мети
державної підтримки ветеранів відведена Міністерству у справах ветеранів України», - наголосила Ірина
Скасків, головний спеціаліст згаданого відомства.
У Тернополі супровід проєкту
здійснює громадська організація
«Освітні та соціальні інновації» виконавчий директор Володимир
Угрин. За її підтримки залучені до
проєкту мають змогу брати участь
у семінарах та тренінгах, що сприяють особистісному розвитку й обміну досвідом.
Навчання у класичному університеті Тернополя допоможе учасникам розкрити себе для реалізації
нових задумів у майбутньому.

Події
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На Тернопільщині
відзначили «Людей року»
Минулої неділі історичний Збаразький замок вітав гостей. Тут відбулося двадцяте
ювілейне нагородження лауреатів конкурсу «Людина року-2020». Цей престижний конкурс
став в області уже гарною традицією. З часу його проведення лауреатами визнали більше
двохсот жителів Тернопільщини. Серед них – відомі освітяни і медики, представники
духовенства, військові капелани, волонтери, політики і журналісти, хлібороби і
підприємці, краєзнавці, спортсмени, герої, які боронять сьогодні Україну на Сході…

О

собливої святковості
недільному дійству в
замку додало те, що на
урочистості завітали не лише
теперішні номінанти, але й
лауреати попередніх років,
їхні рідні, друзі. Усмішки, теплі
обійми, світлини на згадку. Адже
і цей день - сьогодні уже історія.
Благословив дійство керуючий Тернопільською єпархією Православної
церкви України, архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, лауреат
конкурсу «Людина року-2019».
Обирала переможців спеціальна
комісія, яку з 2013 року очолює голова правління «Тернопільгазу», лауреат
конкурсу «Людина року – 2003» Олег Караванський. І як завжди – це було не особливо легко. Перед конкурсною комісією, як зазначив Олег Іванович, постало
непросте завдання – вибрати лауреатів
серед земляків, достойних людей, які
роблять вагомий внесок у соціально-економічний, духовний розвиток краю,
гідно презентують його в Україні та за її
межами.
- Це не тільки урочиста подія. Це
ще одна сторінка, яку ми сьогодні вже
удвадцяте впишемо усі разом і кожен
зокрема в своєрідний літопис історії
розвитку різних галузей життя Тернопільщини, який творите ви, прості люди
— громадяни України. І мені дуже приємно бачити всіх лауреатів сьогоднішнього свята, тому що воно незвичайне,
адже 20 років – це чималий життєвий
шлях. Видатний цей конкурс тим, що він
зібрав від 2001 до 2020 року тих, хто відданий нашій державі, народу, людей, які
творили історію Тернопілля, - зазначив
Олег Караванський.
Започаткували конкурс керівник
спортивно-мистецького та духовного центру «Моя Україна», легенда греко-римської боротьби, заслужений тренер України, людина, яка виплекала не

одну плеяду відомих спортсменів – переможців чемпіонатів України і світу,
– Володимир Пилипович Пласконіс та
редакція всеукраїнської громадсько-політичної газети «Вільне життя».
Відповідно до рішення конкурсної
комісії, лауреатом «Людина року - 2020»
став Володимир Михайлович Андрухів
- протоієрей, військовий капелан окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. А нагороджував
пана Володимира захисник донецького
аеропорту з позивним «Гатило», тренер
проєкту для ветеранів та їх сімей «Серце
воїна», лауреат конкурсу «Людина року
– 2017» Валерій Чоботарь. Присутні не
шкодували оплесків для цих достойних
людей.
- Ця нагорода належить усім священникам, які молилися за нас, за наших воїнів. Усім людям, тим пенсіонерам, які зі
свого мізерного заробітку чи пенсії віддавали останні гривні для українських
бійців, - подякував пан Володимир.
А владика Нестор додав, що капеланство – це, мабуть, найвищий вид священничого служіння. Не тому, що капелани ризикують на війні життям, вони
підтримують воїнів у важку хвилину,
піднімають того, хто впав, дають віру і
надію…

Василь Степанович Копча - профеЛауреатами «Людина рокусор кафедри інфекційних хвороб Тер2020» також стали:
нопільського національного медичного

Василь Степанович Градовий - директор ПАП «Дзвін» с. Звиняч Чортківського району, громадський діяч, меценат.
З перших днів війни Василь Степанович
зі своїм колективом допомагає нашим
хлопцям на передовій, а також докладається до розбудови української церкви.
Тетяна Михайлівна Дмитрів - старша медсестра відділення анестезіології
та інтенсивної терапії Монастириської
районної лікарні. Вона разом із колегами
і досі на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Оксана Ярославівна Кадубець - завідувачка інфекційного відділення комунального підприємства «Тернопільська
міська комунальна лікарня швидкої допомоги». Вона вирвала із важкого захворювання COVID-19 багатьох своїх пацієнтів.
Ганна Марківна Кичук - бібліотекарка, педагогиня, краєзнавиця із Нового
Села Підволочиського району. Народилася
пані Ганна у далекому 1942 році, але й досі
пише цікаві книги, збирає краєзнавчі перлини з життя свого рідного краю.
Віталій Володимирович Ковальчук
- директор підприємства «Молокія», меценат.

університету імені І. Я. Горбачевського.
Дмитро Степанович Лисак - митрофорний протоієрей, настоятель церкви
Воздвиження Чесного Хреста (Надставної), зачинатель автокефального руху
на Тернопіллі.
Галина Іванівна Литвинюк - директорка Тернопільського комунального центру науково-освітніх інновацій та
моніторингу.
Софія Богданівна Лінчевська - відповідальний секретар газети «Вільне
життя».
….Теплі слова, музичні та пісенні вітання… Їх дарували присутнім ведуча
свята Неля Саржевська, тріо «Кришталеві роси», лауреати всеукраїнських
конкурсів Адріана Гарматюк, Владислав
Вальків, Таня Дзюба, Іван Нагачевський,
Надія Олещук… Особливої атмосфери
додавало те, що нагородження відбувалося у стінах старовинного Збаразького
замку. Більше про лауреатів конкурсу
читайте в наступних випусках «Нашого
ДНЯ».
Анастасія ПОЛЬОВА.
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Українські політики - пенсіонерам:
хочете краще жити? Йдіть працювати
Українців накрило коронавірусом, високими тарифами, безробіттям, ростом цін.
Чому, наприклад, газ населенню продають із суттєвою націнкою - удвічі дорожче
від собівартості? А тому, що з неї кошти йдуть на сплату субсидій та податків.
А податки спрямовують на зарплати вчителям, медикам, на пенсії, оборону…

В

иконувач обов’язків
міністра енергетики Юрій
Вітренко пояснив у інтерв’ю
«Радіо Свобода»: «Собівартість
видобутку складає приблизно
2,6 гривні. Тобто у 2-3 рази
менше, ніж ціна, яку зараз
платить населення. Потрібно ще
враховувати тариф на передачу.
Але в будь-якому випадку
собівартість набагато менша, ніж
ринкова ціна».

Згідно з новим дослідженням
Research & Branding Group, 75 відсотків
українців сказали, що не зможуть оплачувати рахунки після січневого підвищення тарифів на газ, опалення, водопостачання та електроенергію. І лише 17
відсотків опитаних вважають, що зможуть покривати суми у платіжках. А загалом 91 відсоток українців не готовий
поставитися з розумінням до підвищення тарифів.
Варто зазначити, заборгованість населення України за житлово-комунальні
послуги на кінець грудня минулого року
склала 73 мільярди гривень.
У владі козиряють, мовляв, зростають не тільки тарифи, а й мінімальна
зарплата, пенсії. На жаль, на фоні тотального подорожчання це підвищення годі
відчути. І щодо середньої платні. Вона
в Україні, за офіційними даними Мінфіну, в грудні 2020 склала 14179 гривень.
У розрізі регіонів суми різні. У столиці, приміром, 21812 гривень. В сусідніх
Львівщині - 12518, Івано-Франківщині
- 12088 гривень. А на Тернопільщині 11945. Чи багато жителів нашої області
й інших у тому числі насправді отримували таку середню зарплату? Ні!
Найпоширеніший розмір зарплати в
Україні в грудні 2020 року був до 6 тисяч. Ось які цифри оприлюднила стосов-

За словами чиновника, багато людей
не може сплачувати навіть по 2,6 гривні.
Це, зокрема, пенсіонери, інваліди… Ті, хто
отримує субсидію. І ці субсидії потрібно з
чогось сплачувати. Тому й продають паливо наразі по 6,99 гривень.
Тож виплату субсидій забезпечують,
фактично, українці, а не держава. Держава
лише розпоряджається коштами. До слова,
в Україні субсидію отримують 3,1 мільйона домогосподарств. Такі дані наводить
пресслужба Мінсоцполітики. Ще майже 1,8
мільйонів сімей користуються пільгами
при оплаті комуналки. Пільговики отримують знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків залежно
від категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники
війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Надзвичайні новини

Замість дорогої мобілки
поклав у посилку муляж

но цього Державна служба статистики.
Так, до 5000 гривень отримували 7%
українців; від 5000,01 до 6000 - 16,0%;
від 6000,01 до 6500 - 5,2%; від 6500,01 до
7000 - 4,8; від 7000,01 до 8000- 7,2%; від
8000,01 до 10000 - 10,9%; від 10000,01
до 12000 - 9,7%; від 12000,01 до 15000 11,4%; від 15000,01 до 20000,00 - 11,6%;
від 20 00,01 до 25000 - 6,6%; понад 25000
гривень - 9,6%.
Із 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 6 тисяч гривень. З цієї суми в чистому прибутку
після відрахування всіх податків і військового збору людина отримає на руки
4830 гривень.
А це вже стосується пенсіонерів.
Депутати планують стимулювати їх
працювати. У Раді зареєстрували законопроєкт, мета якого - стимулювання
працевлаштування громадян пенсійного віку. Згідно з документом, держава
повинна створити відповідні можливості. Це допоможе збільшити доходи,
підвищити рівень життя пенсіонерів та
зменшити соціальну напругу в суспільстві. Проєкт вносить зміни до статті
8 Закону «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині
зменшення розміру єдиного внеску для
осіб пенсійного віку, які отримують, від-

З

Ольга ЧОРНА.

Викрав навіть сімейні фото

Тернопільські поліцейські викрили львів’янина
в шахрайстві з дорогим смартфоном
ловмисник, отримавши на пошті замовлений iPhone 11 Pro, поклав товар до кишені, в упаковку положив
муляж відомого бренду і повернув продавцеві. У результаті логістична компанія змушена була відшкодувати власнику вартість
смартфона – майже 26 тисяч гривень.
Зі слів заступника начальника сектору
Тернопільського районного управління поліції Віктора Демчана, до оперативників із
заявою звернувся працівник одного з тернопільських відділень «Нової пошти». Він розповів, що невідома особа під час огляду посилки здійснила підміну товару й оформила
його повернення.
- У ході оперативних заходів нам вдалося

повідно до Закону, пенсію за віком. Так,
єдиний внесок для роботодавців, у яких
працюють такі пенсіонери, встановлять
в розмірі 9,573% бази нарахування ЄСВ.
Максимальна сума соцвнеску у 2021
році - 22%. На думку нардепів, це створить стимул для роботодавців при прийомі на роботу пенсіонерів та збереже
працевлаштування таких осіб.
Політики мають розуміти: знайти
роботу пенсіонерам важко, не кажучи
вже про тих, що живуть в
селі. Та й здоров’я треба
мати. Але оскільки гідної
пенсії держава забезпечити не може, то...

встановити, що до шахрайських дій причетний житель Львова, 1997 року народження,
- розповів Віктор Демчан. - Зловмисник замовив смартфон і придумав цілу схему, як
не платити за нього. Найперше, назвався чужим іменем і навіть вказав адресу доставки
не до місця проживання, а в наше місто. Заздалегідь придбавши муляж гаджета, львів’янин спритно підмінив справжній смартфон і,
скориставшись тим, що співробітник логістичної компанії не помітив цього, оформив
повернення товару. Дорогий гаджет зловмисник згодом продав.
За фактом шахрайства щодо львів’янина
розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

П

оліцейські вийшли на слід
злодія, котрий упродовж
двох тижнів обкрадав приватний будинок у селі Буцнів. Зловмисник скористався тим, що власники тривалий час не навідувалися
до оселі, і виніс звідти майже все, що
мало цінність. Навіть сімейні фото господарів прихопив. Це стало одним із
суттєвих речових доказів.
- До співробітників поліції у місті
Тернополі звернувся житель обласного центру із заявою про крадіжку.
Злочин стався у його приватному будинку, розташованому в селі Буцнів.
Зі слів потерпілого, невідомий крадій
привласнив понад 20 одиниць побутової техніки та електроінструментів,
металеві труби, арматуру, прихопив
мангал, тачку, навіть сімейні фото, що
стояли в рамках, - розповіли у поліції в
Тернопільській області.

Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що крадій устиг погосподарювати не лише в самому будинку, куди проник через вікно, а й заліз
до підсобного приміщення.
Причетним до крадіжки виявися
місцевий житель, 1983 року народження. Чоловік раніше проблем із
законом не мав. У нього поліцейські
вилучили частину речових доказів.
Серед іншого – викрадені фотографії.
Решту майна йому вдалося збути на
ринку невідомим особам.
Поліцейські розпочали кримінальну справу. Триває розслідування.

Афери з роботою: тернополяни втратили 50 тисяч гривень
Поліцейські застерігають від шахраїв, які виманюють гроші за працевлаштування за кордоном

Д

воє мешканців Тернополя стали
жертвами афериста-посередника, який пообіцяв їм допомогти
виїхати на роботу в одну з європейських
країн. Загальна сума збитків потерпілих
сягає майже 50 тисяч гривень.
Як встановили поліцейські, в одній
із соцмереж тернополяни знайшли оголошення про набір на роботу в Швецію.

Зателефонували за вказаними там номерами. Співрозмовник розповів про
умови працевлаштування та пообіцяв
допомогти з оформленням документів.
За послуги попросив завдаток. Тернополяни довірилися незнайомцю та перекинули йому на рахунок гроші. Коли ж посередник перестав виходити на зв’язок,
зрозуміли, що їх ошукали, і звернулися

за допомогою до працівників поліції.
За обома фактами розпочато кримінальні провадження. Поліцейські вживають заходів для розкриття шахрайства
та застерігають людей від подібних афер.
- Основна порада у всіх випадках: ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію, - кажуть у поліції в Тернопільській

області. - Шукайте відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати,
дізнайтеся, чи є там вакансії. Попросіть у
посередника контакти тих осіб, яким він
вже допоміг виїхати на роботу за кордон.
Поцікавтеся, яку візу посередник готовий
оформити. Якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Погоджуйтеся лише на робочу.
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Федір БОРТНЯК: «У час пандемії кожен має
усвідомити: його здоров’я - в його ж руках»
Майже рік тому світ сколихнула інформація про пандемію. У соцмережах
на заклик про допомогу створювали групи волонтерів. Люди збирали
кошти на захисне спорядження, апарати ШВЛ, шукали кисневі балони
для лікарень. Підвозили медиків на роботу...

С

амі ж лікарняні
працівники теж були
часто незахищеними у
боротьбі із страшною недугою.
Утім, у перші місяці, коли від
COVID-19 штормило лікарняні
заклади, інфікованих медичних
працівників було менше, ніж
тепер. Буває, самі лікарі та
медсестри нехтують власною
безпекою, забуваючи, що у
них значно більше вірусне
навантаження і хвороба
перебігає важче.

За інформацією МОЗ, в Україні станом на 18 лютого 2021 року коронавірус діагностували у 40 тисяч жителів
Тернопільщини, в тому числі майже у
трьох тисяч медпрацівників. Розслідуючи випадки захворювань, комісія зробила висновок: чимало заражень відбувалося в побуті, а не під час виконання
професійних обов’язків.

- У деяких районах ситуація не була
надто критичною, - розповів в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України в Тернопільській області Федір
Бортняк. - За весь період епідемії станом на 17 лютого цього року на Підволочищині зафіксовано понад півтори
тисячі інфікованих. І при тому, від комунального некомерційного підприємства «Скалатська комунальна районна
лікарня» Скалатської міськради вже
отримано 22 повідомлення про нещасні випадки гострого професійного захворювання серед медперсоналу, більшість яких - із значним запізненням.
Для такого невеликого закладу стільки
інфікованих працівників - це чимала
цифра. Коли спеціалісти Підволочиського відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України в області перевірили роботу закладу з питань охорони праці та
протиепідемічного захисту, то виявили низку недоліків. Відсутні інструкції
з охорони праці за видами робіт і за
професіями, а медики тут працюють
із бактерицидними опромінювачами,
з кислотними та їдкими розчинами, не
кажучи вже про ризики інфікування.
Для персоналу не проводяться щоденні інструктажі, не обліковується і не
ведеться фіксація видачі й повернен-

ня захисних костюмів та інших засобів
протиепідемічного захисту, що також
може наразити працівників на небезпеку. Практично, відсутній контроль
за дотриманням цих норм з боку керівництві закладу. У світі за незначне
порушення інструкцій з безпеки праці
не лише сплачують штрафи, а й можуть
позбутися посади. Тому скерували головному лікарю подання про порушення законодавства з охорони праці.
І така ситуація у більшості лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я. Чому лише після втручання певних організацій керівники
починають швидко вирішувати питання безпеки праці підлеглих, цікавитись
інструкціями та положеннями, дотримання яких часто рятує життя?!
Раніше медзаклади не входили до
переліку найбільш травмонебезпечних. Та COVID-19 усе змінив: тепер медичні працівники належать до професій найвищої зони ризику. І керівники
закладів охорони здоров’я, і самі працівники мали б, щонайменше, дотримуватись елементарних заходів безпеки праці в умовах пандемії. Та бути
прикладом для людей, які звертаються
за допомогою. Але минуло трохи часу і
люди втратили відчуття небезпеки.
- Найприкріше, - зауважив Федір
Бортняк, - що відома своєю підступні-

стю та наслідками коронавірусна інфекція розноситься світом і нашими
теренами надто легко. Ми ще не до
кінця уявляємо, з якими ускладненнями доведеться зіткнутися людям після
хвороби, навіть після вакцинування та
повторних заражень COVID-19, який
активно мутує. Тому кожен має чітко
усвідомити: його здоров’я - в його ж
руках. Особистим дотриманням карантинних вимог можна убезпечити себе
від інфікування, потрапляння до лікарні, витрат та втрат.
Як відомо, найвищим моральним
авторитетом як у сільських громадах,
так і в містах, користуються священники, лікарі та вчителі. Саме тому вдаємося до мудрих слів і допомоги священнослужителів: вас послухають віруючі, ви
зможете достукатися до сердець та розуму прихожан. А ваш особистий приклад, шановні медичні працівники та
освітяни, стане запорукою відповідального ставлення громадян до себе і тих,
хто поруч. Якщо ми будемо насправді
свідомими, то побачимо, що поступово
хвороба буде спадати.
Ми вже усвідомили, наскільки неоціненним є дар життя і здоров’я. Тому
повинні зважати на обставини й ставати сильнішими за них.
Зоряна ЗАМКОВА.

Хроніки коронавірусу: адаптивний карантин,
збільшення кількості хворих, надходження вакцини

З

24 лютого 2021
року на всій
території України діє
адаптивний карантин.
За словами Міністра
охорони здоров’я Максима
Степанова, встановлять
базовий жовтий рівень
для всієї країни.
- У ньому передбачені ті обмеження, які діють в Україні після
жорстких зимових карантинних
обмежень. Більш того, ми зробили деякі послаблення. Наприклад,
буде дозволено проведення масових заходів, якщо для однієї особи
передбачатиметься 4 квадратних
метри площі або з наповненістю
залу до 50%. Дозволятимуться
відвідування закладів освіти групами більш ніж 20 осіб. Під час
проведення матчів командних
ігрових видів спорту можуть бути
присутні глядачі, але з певними
обмеженнями щодо кількості заповнених місць. Дозволятиметься працювати ресторанам, кафе,
барам та їдальням до 24 години,
- зазначив Максим Степанов.

Ситуація на
Тернопільщині

Загалом в області в середньому виявляють коронавірус

у 100-200 людей на добу. Показник інцидентності, йдеться про
кількість хворих за попередні
14 днів на 100 тисяч населення, лише за тиждень зріс з 165
до 186,6, повідомляють в обласному лабораторному центрі.
Вперше з початку пандемії на
Тернопільщині 5 діючих спалахів захворювання. Лабораторно
підтверджені 17 випадків у Кременецькому лісотехнічному коледжі. Ще 20 випадків – у Заліщицькому обласному госпіталі
для інвалідів війни та реабілітованих, 13 випадків – у Горошівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів (Борщівщина) та
18 випадків – у Бережанському
психоневрологічному будинку-інтернаті в Краснопущі, відділення стаціонарного догляду
та тимчасового або постійного
перебування в селі Устя-Зелене
– 14 випадків.

Що з ГРВІ

Кількість недужих на ГРВІ
зростає. За останні 7 днів захворіло 3404 особи, що на 8,9%
перевищує рівень епідемічного
порогу, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
У Монастириському райо-

ні показник захворюваності на
грип та ГРВІ найвищий, значна
кількість хворих також у Бережанському, Заліщицькому і Підгаєцькому районах. За останній
тиждень кількість захворілих
зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 8,9% (3404 випадки проти 3126). 46,1% хворих (1569 осіб) - це діти. З них
школярів – 61,2%. Ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 15,6%, серед дітей шкільного віку – 9,1%.
Госпіталізовано за звітний
тиждень 188 осіб, із них 23 дітей (12,2%). Кількість госпіталізованих зросла на 9,3%. Від грипу в області вакциновано 3436
осіб, що становить 0,33% від
загальної кількості населення
краю. За словами лікарів, це забезпечує лише індивідуальний
захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.

Що у сусідів

В Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів через
загострення ситуації з коронавірусом, повідомили у поліції.
П’ять з них працюватимуть
цілодобово. Через зростання
випадків COVID-19 у Богородча-

нах Івано-Франківської області
почали розгортати мобільний
госпіталь, він укомплектований
120 ліжко-місцями та необхідним обладнанням, повідомили у
ДСНС. З понеділка в Івано-Франківську заборонені масові розважальні, релігійні заходи, не
працюватимуть ресторани, але
їздитиме громадський транспорт. Частину школярів відправляють на дистанційне навчання.
У Чернівецькій області обласна комісія з надзвичайних
ситуацій посилила обмеження,
зокрема заборонили очну роботу шкіл та вишів, а заклади
харчування можуть працювати
лише до 20:00. Наразі в області завантаженість ліжок становить 55%. Водночас щодоби
госпіталізують в середньому
сто людей. Також почав підвищуватися показник підтверджених інфікувань: з тисячі зразків
аналізів майже половина - позитивні.

Вакцина від
COVID-19 є в Україні

Вантажний літак з вакциною
Oxford/AstraZeneca (CoviShield)
приземлився в Україні. Першу
партію в пів мільйона доз от-

римано. Далі її мають розмитнити і розвезти в регіони. Вакцина AstraZeneca (Covishield)
- це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською
біофармацевтичною
компанією AstraZeneca. Oxford/
AstraZeneca отримала схвалення для екстреного використання у Великій Британії, Індії та
ЄС. Ефективність цієї вакцини
варіюється від 63% у захисті
від симптоматичного COVID-19
осіб від 18 років.
У вакцині AstraZeneca використовується безпечний для
людини вірус, який переносить
елементи вірусу SARS-CoV-2.
Так вакцина змушує організм
виробити імунітет, водночас
не даючи хворобі розвиватися.
Вакцину AstraZeneca вводять
внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації потрібно
отримати дві
дози вакцини
з інтервалом у
28 днів.

Юля
ТОМЧИШИН.
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Соціум

Дитячі мрії з ниток
Майстриня зі Збаража
створює іграшки, казкових
героїв та крихітних ляльок

І

з клубка ниток вона
створює неповторні
вироби, які дарують
щастя не лише дітям,
а й дорослим. Поліні
Домбик – 21 рік. За фахом
вона дизайнер. Дівчина
мешкає і творить у
Збаражі, а от іграшки, які
виготовляє, мандрують
різними містами України.

Любов до ремесла Поліні привила її бабуся. Юна майстриня
навчилася в‘язати гачком у 6
років.
- Спершу мені було цікаво
спостерігати за роботою бабусі,
- розповідає дівчина. – Далі вирішила спробувати. Навчилася
в’язати звичайний ланцюжок.
Його довжина могла бути більше 5 метрів. Бабуся досі зберігає мої перші незграбні спроби
в‘язання.
Далі дівчина почала вдосконалювати свої вміння. В’язання
їй так сподобалося, що займалася ним і вдома і навіть у школі на перервах. Це викликало
неабиякий інтерес однокласників та вчителів.
- Часто люди запитували, чи
могла б я зробити іграшку на
замовлення. З мамою ми почали вираховувати вартість, і так
моє захоплення переросло у ма-

леньку власну справу, - додає
Поліна.
На створення одного виробу майстриня в середньому
втрачає 10 годин. Буває, ідеї
придумує сама або ж втілює
мрії дітей чи дорослих. Творіння проходить довгий шлях від
картинки в голові до готового
виробу. Найбільше любить робити іграшки, адже за допомогою гачка, нитки і холофайберу
(наповнювача для м’яких іграшок) можна створити м’якенького друга для малюка.
Творіння Поліни - найрізноманітніших розмірів, кольорів
та форм. Найбільша робота -

дитячий килим з жирафою. А
найменші - крихітні іграшки
завбільшки до 5 см, які надзвичайно подобаються малятам.
- В’язання руками – це унікальна техніка, - каже Поліна.
- Вона дарує великий простір
для творчості. Навіть якщо я
в’яжу за однією схемою, то роботи виходять різні. Адже це не
фабрика, де запустив машину
і вона за короткий час виготовить 100 копій. У мене кожна
іграшка індивідуальна та унікальна. А ще мої роботи надзвичайно приємні на дотик. Я
їх виготовляю з бавовняних ниток і з величезною любов’ю. Ці

речі приносять дітям позитивні емоції. А завдяки невеликим
розмірам розвивають дрібну
моторику.
Поліна береться за в’язання
тільки у гарному настрої, адже
її емоції відразу ж відображаються у творіннях. Коли стомлюється, вирушає на прогулянку або ж слухає музику. А ще
справжнє джерело натхнення
майстрині – її братик Саша та
дві сестрички Ліза та Мілана.
Саме для них вона придумує
різні види іграшок, створює їх
улюблених героїв, вони її найперші критики і мотиватори.
Для брата Поліна створила
плед у формі піци, яку він так
любить. Тепер це улюблене по-

кривало хлопчика. А ще у асортименті збаражанки є в’язані
бізіборди, брязкальця для немовлят і, до прикладу, лялька-піжамниця. Іграшка, у яку
можна складати дитячу піжамку.
У всьому допомагає і підтримує Поліну її чоловік Руслан.
Саме він фотографує іграшки,
надсилає замовлення, радить
і дає їй можливість повністю
зануритися у творчість. Поліна зізнається, не уявляє свого
життя без улюбленої справи. З
усмішкою каже, що її захоплення
ламає стереотипи про те, що у 21
столітті в’яжуть лише бабусі.
Анастасія ПОЛЬОВА,
фото з архіву
Поліни Домбик.

На Тернопільщині учні
малювали вірші Лесі Українки
У школі села Гуштин, що на Борщівщині, організували
незвичайний урок про творчість відомої поетеси

Спершу вчителька української літератури Ганна Верига розповіла школярам про життєвий і творчий шлях
Лесі Українки, про її велику любов до
волинської природи, яка відображена
у її творах. Діти подивилися відео про
ьогоріч увесь світ
музей-садибу поетеси у селі Колодяжвідзначає 150-ліття
не, переглянули виставку її робіт.
з дня народження
Анастасія Задворна, Анна Патуляк,
видатної української
Ангеліна
Чіпак прочитали поезії Лесі
письменниці та громадської
Українки
«На зеленому горбочку»,
діячки Лесі Українки. В
«Конвалія»,
«Калина», «Давня весна».
Гуштинській ЗОШ І-ІІ ступенів
Педагоги
Ганна
Верига та Ірина КоСкала-Подільської ОТГ, аби
стюк
виконали
пісню
«Волинь моя».
вшанувати пам’ять великої
Вчителька
образотворчого
мисукраїнки, для шестикласників
тецтва
Уляна
Лукаш
розповіла
учням
організували бінарний урок з
про технічні особливості створення
образотворчого мистецтва та
композицій з весняним полем конваукраїнської літератури «Красу
лій. Під час малювання діти слухали
рідної природи треба розуміти
вірші Лесі Українки. Наприкінці уроку
серцем».
відбулася виставка робіт шестикласПід час уроку школярі відкрили ників.
Педагоги зізнаються, такі уроки більше зацікавлення до теми. Сподіва- бов до рідної землі, традицій, народдля себе поетичний світ Лесі Україндуже
подобаються дітям, вони краще ються, учні полюблять творчість Лесі ної творчості.
ки та відтворили фарбами на папері її
сприймають
інформацію і виявляють Українки і вона надихатиме їх на люІрина ГЛЮТА.
вірш «Конвалія».
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Новини
Україна
Українці не зможуть в’їхати
в ЄС по безвізу ще кілька місяців

Для українців не відкриють кордони
країни Євросоюзу для безвізових поїздок ще декілька місяців. Про це заявила
посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен. «Я боюся, що це буде ще кілька місяців,
але початок вакцинації допомагатиме»,
- сказала вона. І зазначила, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні краща, ніж у
Німеччині. Проте вона нестабільна і може
змінитися.

Торік померло на 35,7 тисяч
людей більше, ніж у 2019-у

В Україні у 2020 році зросла смертність. Померло на 35,7 тисяч українців
більше, ніж у 2019 році. Про це свідчать
дані Держстату. Всього торік в Україні померло 616835 людей. А в 2019 році - 581114.
Лише в грудні померли 67663 осіб. Цього ж
місяця 2019 року цифра становила 47350.
Найбільше українців помирає від серцево-судинних хвороб, зокрема інфарктів та
інсультів. А також багато життів забирають
онкохвороби й нещасні випадки.

В Україні вже нарахували
336 мільйонерів

У січні українці подали 13 тисяч декларацій про майновий стан і доходи
за 2020 рік, повідомляють у Податковій
службі. Задекларовано отримані доходи
на загальну суму 2,8 млрд. грн. Найбільше
задекларованих оподатковуваних доходів
припадає на доходи, отримані у вигляді
спадщини (подарунків) - 446 млн. грн., інші
доходи - 462 млн. грн., іноземні доходи - 124
млн. грн. Доходи в сумі понад 1 млн. грн. задекларували 336 осіб.

Як змінювалась кількість
шлюбів та розлучень за 30 років

За останні 30 років в Україні стали
втричі менше реєструвати шлюби. У
1991 році офіційно зареєстрували 493 тисяч шлюбів, а в 2020-у - лише 167,9 тисяч,
повідомляє «Опендатабот». Торік одружень
поменшало на 29%. Причиною могла стати
пандемія. Водночас за 2019 рік шлюб взяли
майже на третину більше пар, аніж 2020-го.
Також щороку меншає розлучень. У 1991у розлучилися 200810 пар, а в 2020 році
- 119253. Розлучитися через РАЦС можна,
якщо в пари немає дітей та взаємних претензій щодо майна. Також це можна зробити через суд, чим і користуються близько
70% пар.

Браконьєри вивозять
співочих птахів: обсяги
контрабанди вражають

Українські екологи виявили незаконне вивезення за межі України співочих
птахів, повідомляє «Agronews». Екологи з
Київського культурно-екологічного центру
вийшли на арабське браконьєрське угрупування, яке щороку виловлює і вивозить тисячі співочих птахів. Виловлюють щигликів, синичок, чечіток, снігурів, чижів та інші
види птахів. Потім зловмисники везуть їх
у країни Близького Сходу - в Ліван, Оман,
Катар, Йорданію, Кувейт, Лівію та Об’єднані
Арабські Емірати. Українські птахолови отримують по 50 гривень за пташку, а в арабських країнах їх продають по 30-50 євро.
Контрабандна група існує в Україні вже 10
років. За цей час вивезли понад півмільйона пташок, збитки оцінено в $2,5 мільйонів.
Птахів ловлять переважно восени, під час
міграцій, встановлюючи сітки завдовжки
сотні метрів.
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Південь країни може
перетворитися в пустелю

Глобальне потепління може неабияк вплинути на нашу країну, пише
РБК-Україна. Вже відчуваються наслідки
глобального потепління, сказав міністр
захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський. Унаслідок підвищення
температури існує серйозна загроза збільшення кількості стихійних лих. Українці частіше можуть ставати жертвами паводків у
Карпатах, перетворення степів південного
регіону в пустелі, затоплення прибережних
зон. А в центральних та південних регіонах
існує реальна загроза нестачі питної води.
За останні 30 років температура в Україні
зросла на 1,2 градуси.

Демографія тривожить

У 2020 році населення України зменшилось. За інформацією Держстату, станом на 1 січня цього року чисельність населення в країні становила 41588354 осіб.
Тож від початку минулого року українців
поменшало на 314062 людей. Зокрема,
за грудень - на 41572. Торік народилися
293457 дітей, а в 2019-у - 308817. На 100
померлих припадає 48 новонароджених.
Зафіксували збільшення природного скорочення кількості населення - 323378 осіб
у 2020 році, 272297 - у 2019-у. А число прибулих до України минулоріч перевищило
кількість вибулих із країни на 9316 осіб.

У світовому списку Forbes 6 українських олігархів

Найбільші доходи серед українців - у
Рината Ахметова - $3 мільярди. На другому місці - інвестор і політик Костянтин Жеваго з капіталом у $2 мільярди. На третьому - підприємець та меценат Віктор Пінчук
- $1,5 мільярдів. На четвертому - експрезидент Петро Порошенко - $1,4 мільярди. П’яте місце посів Геннадій Боголюбов - співзасновник групи Приват - $1,2 мільярди. В
таку ж суму оцінено й статки бізнес-партнера Боголюбова - Ігоря Коломойського. Як
пише Finance.ua, найбагатші люди планети
збільшили свої статки торік на 20%, незважаючи на пандемію та загальний економічний спад. Понад 2200 мільярдерів у світі
стали багатшими на $1,9 трлн. Найшвидше
нарощували капітали мільярдери з Китаю.

За підпали лісів та сухої
трави збільшили штрафи

Рада проголосувала за законопроєкт
«Про посилення захисту лісів, торфовищ
і земель (лісового та водного фонду) від
пожеж», який збільшує штрафи за підпали. Про це повідомляє «Інвестор-ЮА».
Штраф накладається за знищення та пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях
водного фонду, в тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами. Цивільній особі за це загрожує
штраф від 3060 до 6120 грн., а посадовій від 5300 до 21420 грн. За випалювання торфовищ громадянин повинен буде заплатити від 3060 до 6120 грн., а посадовець - від
15300 до 21420 грн. Зростають штрафи й за
знищення або пошкодження полезахисних
лісових смуг, захисних насаджень і за порушення прав держвласності на ліси.

Наш цукор - найдорожчий у світі

Ціна на цукор в Україні значно перевищує світові показники. Як розповів голова асоціації «Укркондпром» Олександр
Балдинюк, це спостерігається вже декілька
місяців. Тому вартість кондитерських виробів зросла щонайменше на 10%, пишуть
«Українські новини». «Причини різні. Зокрема, це й світові тренди зростання цін
на сировину АПК в умовах незрозумілих
прогнозів подальшого впливу пандемії на
економіку. Україна повторює світові сировинні цінові тренди, але з нашою рідною
специфікою. Наприклад, ціна на цукор в
Україні кілька місяців є на 30-40% вищою
за світові ціни. Можна було б імпортувати
цукор, але заважає заборонне мито», - сказав Балдинюк.
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Світ
У США створили пластир,
що вимірює тиск і серцебиття

Інженери з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили шкіряний пластир, який може вимірювати
артеріальний тиск та серцевий ритм. Це
перший у світі еластичний винахід, який
водночас може вимірювати рівень глюкози, молочної кислоти, алкоголю чи кофеїну.
Також пристрій може одночасно контролювати серцево-судинні сигнали та багато біохімічних рівнів в організмі людини,
пишуть іноЗМІ. Винахідники стверджують,
що за допомогою цього еластичного та
м’якого пластиру можна легко стежити за
станом свого здоров’я. Вчений Лу Їн сказав,
що пристрій може бути чудовим інструментом для віддаленого спостереження
за пацієнтами, особливо під час пандемії
Covid-19, коли люди мінімізують особисті
візити до лікарів. Працює пристрій завдяки відповідним сенсорам, які об’єднані на
одному пластирові.

В Італії мафіозі зажадали
від швидких не вмикати сирени

У Неаполі від водіїв машин швидкої
допомоги вимагають не вмикати сирени і мигалки. Ультиматум висунули не жителі міста, а представники місцевої мафії.
Невдоволення місцевих кланів пояснюється тим, що вуличні наркоторговці сприймають автомобілі швидкої за поліцейські.
Тоді їм доводиться переривати «роботу»
і ховатися. Ці звуки нервують і клієнтів,
пише «The Times». Один із останніх інцидентів стався нещодавно: двоє представників мафії зупинили швидку й пригрозили водієві вбивством. Інший автомобіль
швидкої з увімкненою сиреною оточили
мотоциклісти і стали стукати у вікна. Через
погрози мафії водіям доводиться вмикати
сирену лише тоді, коли вони вже покинули
контрольовані бандами території. Це затримує лікарів на шляху до пацієнтів.

У Єгипті хочу заборонити
народжувати більше двох дітей

Уряд Єгипту планує розробити програму, яка обмежить народжуваність в
країні. Через підвищення приросту населення на всіх не вистачає ресурсів. Про це
заявив президент Єгипту Абдель Фаттах
ас-Сісі, пише «Egypt Independent». За його
словами, єгипетське населення зростає
занадто швидко. Мати більше двох дітей
- «велика проблема». Він вважає, що необхідно поширювати інформацію про небезпеку швидкого приросту населення. «Ми
не прагнемо вирішити цю проблему шляхом ухвалення суворих законів. Ми працюємо над програмою, щоб протистояти
збільшенню населення і надавати послуги,
необхідні для цього», - заявив ас-Сісі.

Чи може вакцинація
припинити війни в усьому світі?

Схвалити резолюцію про припинення воєн у світі закликає Велика Британія. Завдяки цьому зможуть вакцинувати
людей, які живуть у зонах бойових дій,
заявив британський міністр закордонних
справ Домінік Рааб, передає «Sky News». На
засіданні Ради безпеки ООН, він хоче переконати світових лідерів узгодити цю резолюцію. Вона важлива, тому що може забезпечити доступ до вакцини 160 мільйонів
людей, які живуть у конфліктних регіонах.
Також при відсутності програми вакцинації, можуть з’явитись нові варіанти коронавірусу і виникнути нові хвилі пандемії
по всьому світу. План тимчасового припинення вогню дозволить благодійним орга-
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нізаціям і медичним працівникам безпечно
зробити щеплення людям, які живуть у зонах активних конфліктів, а також біженцям.

В Австралії з медичних масок
мають намір робити дороги

Австралійські вчені придумали новий будівельно-дорожній матеріал,
який складається з подрібнених медичних масок і переробленого бетону,
який, наприклад, отримують з відходів
під час знесення будівель. Про це пише
«Fast Company». «Для будівництва одного
кілометра двосмугової дороги необхідно близько трьох мільйонів масок. Цей
хід запобігатиме потраплянню на звалище близько 93 тонн відходів», - йдеться в
описі проєкту. Новий матеріал для будівництва доріг створили дослідники з Мельбурнського королівського технологічного
інституту. У складі матеріалу - подрібнені
одноразові маски й оброблене будівельне
сміття. В одноразових масках є пластик,
зокрема поліпропілен, який важко розкладається, наголошують вчені. І також
пояснюють, що поліпропіленові волокна в
масках підсилюють зв’язки між частинками щебеню, що робить дорогу міцнішою.
Використання суміші знизить витрати під
час будівництва на 30%.

Міста просідають
під власною вагою

Сучасні мегаполіси настільки забудовані, що під ними прогинається зовнішня оболонка Землі - літосфера. Це особливо небезпечно для міст на узбережжі,
адже через підвищення рівня моря їм усе
більше загрожують підтоплення, йдеться
в дослідженні геофізика Тома Парсонса в
науковому журналі «AGU Advances». Міграція людей у міста невпинно збільшується.
Якщо зараз там живе приблизно 50% населення планети, то 2050-го ця частка може
сягнути 70%. А це, зі свого боку, збільшує й
масу мегаполісів. Як приклад дослідник наводить місто Сан-Франциско в Каліфорнії,
США. Вага міста приблизно 1,6 трильйонів кілограмів. Така величезна маса може
спричинити зміну рівнів літосферних плит
Землі. Сан-Франциско вже просіло на 8 см.

Естонія розробляє план із
ввезення іноземної робочої сили

У владі Естонії розробляють план
із ввезення іноземної робочої сили на
сезонні роботи, пише портал ERR. Найбільше людей потрібно в садівництві. Для
збору ягід треба близько 1000 осіб. Також
іноземні робітники потрібні в тваринництві. За словами міністра у справах сільського життя Урмаса Круузе, влада дозволить аграріям ввезення іноземної робочої
сили. У зв’язку з пандемією, найняти працівників з-за кордону непросто. Загалом, у
сезонних роботах в Естонії зацікавлені трудові мігранти з України та Молдови. Заробітчани повинні мати негативний тест на
коронавірус та відбути карантин. Торік на
естонських фермах зіпсувався урожай полуниці - його не було кому збирати. Місцеві
працювати не хочуть.

В Японії на карті позначили
райони з галасливими дітьми

В Японії створили онлайн-карту, на
якій позначили місця, де живуть галасливі діти і погана звукоізоляція. Карта
з’явилася на DQN.Today. На ній позначили
майже 6 тисяч місць. Вона повинна допомогти людям, які хочуть орендувати або
купити житло, вибрати правильний район.
Уже є багато відгуків. Люди розділилися на
два табори. Перші вдячні творцеві за допомогу у виборі місця проживання. А другі
розкритикували авторів за розпалювання
нетерпимості та ненависті до дітей. Багато
батьків образилися, що
їхні райони були визнані дуже гучними. Вони
вважають, що їх побічно
звинуватили в поганому
вихованні дітей.

Ольга ЧОРНА.
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Для всієї родини
Сокровенне

Сімейне

гніздечко
Накинеш хустину і ти справжня жінка,
Бо ти з України і ти – українка.
А наша хустина - жіноча прикраса
Із роду до роду, не втрачена часом.
Це витвір людини, це символ народу,
І хустка жіноча не вийде із моди.
З чим можем зрівняти
квітчасту хустину?
Хіба є щось краще її на заміну?

У

Життєві сюжети

понеділок, поспіхом
одягаючись на роботу,
розбила улюблену
статуетку, а потім ще й від шефа
добряче дісталося за невчасно
відправлений платіж. Хіба ж
вона винна, що система увесь
день зависала? У вівторок
розбила мобільний телефон,
коли виходила з маршрутки. А
після сьогоднішнього інциденту
нерви просто здали і вона прямо
на вулиці розридалася, мов
дівчисько. Її від голови до п’ят
забруднила машина саме в той
час, як Дарина доходила до своєї
зупинки.

Вдосталь поплакавши, дівчина повернулася додому, щоб швиденько перевдягтися, і поїхала на роботу. На парковці перед офісом в очі їй кинулася чорна
іномарка із номерними знаками, які вона
надовго запам’ятала. Бо саме ця автівка,
менш ніж годину тому, промчала повз неї,
залишивши сліди на її одязі, та злість, що
не припинила вирувати всередині.
«Ох, я йому покажу!» - не увійшла, влетіла фурією в офіс у пошуках свого ранкового кривдника.
- Добридень, Дарино. Познайомтеся – це ваш новий керівник відділу, Олег
Петрович, - відрекомендував директор
фірми.
- Ду-у-у-же приємно, - зі саркастичною
усмішкою відповіла вона і швидко скрилась за дверима свого кабінету, щоб не
наговорити дурниць зопалу, хоч ізсередини її всю аж розривало від гніву і люті.
Більше в той день вона його не бачила.
Мабуть, входив у курс справ.
Наступного дня Дарина зустрілася зі
своїм безпосереднім шефом перед входом до офісу. Вона була у тому самому
червоному пальто, в якому вчора вийшла
на зупинку і яке так забруднилося від
його машини. Добре, що хімчистка поряд
із домом, тож слідів на пальто від бруду й
не лишилося.
- Доброго ранку, Дарино. То це вас я
вчора біля зупинки так заляпав? Я впізнав вас по пальто. От чому ви вчора були
такі непривітні… - тараторив Олег Петрович.
Він ще й знущається, подумала дівчина, та нічого не відповіла. Їй було цікаво
дослухати його монолог.
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Ліричним рядком
Закохана

Марія повернулася від тітки Зої. Поставила валізку на
подвір’ї, присіла, тяжко зітхнула.
- Ну, що там? Як вона? - запитала бабуся Клава.
- Каже, може, випустять скоро...

Л

юба знала, що в неї
є рідна тітка. Але
ніколи її не бачила.
Бабуся розповідала, що
тітка живе далеко і дуже
зайнята. А мама про тітку
Зою згадувати не любила.

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного аматорського етнофолькльорного обрядового ансамблю "Корса"
Надія Процик, Віра Глух та Стефанія Городецька із с. Конюхи Козівського району.

Від ненависті до любові
Як розпочалась смуга невезінь із понеділка, так, мабуть, і до кінця тижня
поведеться. Суцільні невдачі переслідують Дарину ось уже який день поспіль.
- Пробачте, я не хотів, щоб так сталось. Поспішаючи на роботу, не помітив
калюжу. А тут саме ви йшли. Хотів зупинитися, та в цьому місці не дозволено.
Від’їхав далі, припаркував машину, а коли
повернувся, вас вже не було.
- Все ясно. Пробачаю. Тільки надалі
будьте обачніші, - сказала, як відрізала, і
з гордо піднятою головою попрямувала
до дверей.
Ох і зачепило його це дівчисько – горде, вперте, а очиці – небо бездонне. Весь
день не виходила йому з голови. Точніше,
вже другий день, від миті їхнього такого
дивного короткотривалого знайомства. З
виду – звичайна дівчина, та щось магнетичне криється за цією звичайністю.
- Дарино, зайдіть до мене і захопіть із
собою звіт за минулий квартал, - не зміг
придумати іншого приводу, щоб знову
побачити її.
Дівчина взяла папки в руки і без особливого ентузіазму постукала в двері.
Олег Петрович зовсім не слухав її,
хоч Дарина все детально обгрунтувала
і пояснила. Він дивився на неї й усміхався – вона так кумедно жестикулювала: то
руками, то мімікою обличчя, і враз зупинилася:
- А що тут смішного? – просто, як кажуть, в лоб, випалила. – Я вам не анекдоти розповідаю.
Її личко наповнилося злістю. Вона
така мила і красива, коли сердиться…
- Пробачте, я задумався, - не знайшов
кращого виправдання собі.
- Я вам все пояснила. Звіт залишати чи
брати з собою?
- Дякую, можете залишити.
«Та що він собі думає, цей пихатий,
самовдоволений індик? - злість аж розпирала Дарину. – Я розпинаюся, пояснюю, а
йому, бачте, смішно…»
До вечора в кабінет Дарини ніхто не
заходив. Всі знають: коли вона не в настрої, то краще перечекати. Вона хороша,
але надто емоційна. Спочатку позлиться,
потім наодинці виплачеться, а тоді – ну
просто янгол, а не дівчина.
Про себе Олег називав її «дівчин-

ка-мінне поле», бо чим довше працювали
разом, тим більше в цьому переконувався: вона розумна, цікава, непередбачувана, запальна, але добра.
- Ви встигнете зробити звіт сьогодні
до кінця дня? – запитав якось знову, вкотре шукаючи підхід, Олег.
- Вдома дороблю, на ранок буде готовий, - відповіла без особливого ентузіазму, усвідомлюючи, що весь вечір доведеться присвятити нудним цифрам, які
ще вдень їй добряче набридли.
- То у вас вільний вечір?
- Вже ні.
- Та ви щойно ж сказали…
- Олеже Петровичу, вечір був вільним,
поки ви не навантажили його звітом.
Він розсміявся. Так безглуздо почувався кожен раз, коли розмовляв із нею.
Говорив усілякі нісенітниці, забував, що
хоче сказати, втрачав поряд з нею дар
мови, яким насправді добре володів:
- Ви маєте рацію. Я не так хотів сказати. Відкладімо звіт на завтра. Може, складете мені компанію і разом повечеряємо в
кафе навпроти? Бачив, ви сьогодні навіть
обідати не виходили, так запрацювалися.
Та і я не мав часу поїсти. То як? Згода? –

Притча

нарешті наважився і сказав щось путнє.
- Згода.
А дивак-керівник виявився не таким
занудою, як вважала Дарина. Весь вечір
вони жартували і сміялися, як діти. Їй
було цікаво з ним.
Вночі вона довго не могла заснути.
Все думала, аналізувала. Тоді усміхнулася.
Згадала їхню першу зустріч біля зупинки.
Як вона тоді його зненавиділа. А життя
он як повернулося. Недарма ж кажуть, що
від любові до ненависті, як і від ненависті
до любові – один крок.
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

- Я скучила за тобою, мамо, Люба обняла Марію. Та витерла
сльозу...
...Вони оселилися в іншому,
меншому, місті, коли Люба була
крихіткою. Там продали квартиру, тут купили невеличкий
будиночок.
Мама Марія була вродлива й
добра, але завжди засмучена.
- Де мій тато? - якось запитала
Люба.
Марія сполошилася. І відповіла:
- Нема. Його просто нема і не
буде.
Люба була малою, аби зрозуміти таку категоричність. Але
більше про батька не запитувала. А от про тітку Зою часто
заводила мову. Дуже хотіла її
побачити. Проте мама більше до
тітки не їздила.
Люба просила тітчину адресу,
хотіла написати їй. Але бабуся
сказала, що тітка Зоя кудись переїхала і не дається чути.
...Малою Люба була милим дівчатком. А коли підросла стала
норовливою, неслухняною.
- У неї вдалася. Аби не намучитись, як з тією... І за які гріхи все
це?! - бідкалась Клава.
Люба почула розмову між
бабусею і мамою. Але й припустити не могла, що це про неї
говорили. Думала - про когось
іншого.
...Клави не стало, коли Люба
навчалася у випускному класі.
Після цього дівчисько зовсім від
рук відбилося. Звинувачувала

матір, що та не може їй купити
дорогі обновки та інші речі. Що
живуть скромно.
- А, знаєш, чому батько тебе
залишив? Бо ти нецікава. А що
означає слово мода, мабуть, і не
знаєш. До речі, я вже доросла,
пора сказати, де живе батько.
Хай подбає про свою доньку. І
чому тітка Зоя до нас голови не
показує? Багата, напевно, тому
такі родичі, як ми, їй не потрібні.
- Не можна так, Любо...
- Що не можна? Говорити
правду? В інших - матері нормальні, батьки є, а в мене... Ти
повинна мені сказати...
- Я нічого тобі не повинна! вперше підвищила голос на Любу
Марія. - Запам’ятай: ні-чо-го!
Після школи Люба пішла вчитися на кондитера. Але довго в
училищі не протрималася. Пропускала заняття, бозна де пропадала, тому відрахували.
Після цього влаштувалася
листоношею, але також довго
не працювала. Потім привела
додому підстаркуватого кавалера. Благо, ненадовго. Одного
дня з’явилася його дружина й зі
скандалом забрала свого благовірного.
Сусідка радила Марії:
- Ти б своїй Любці трохи хвоста прикрутила, бо зі світу тебе
зживе. І в кого така вдалася?
Якби був батько... От мої діти
Влодка бояться. Як сказав - так
і буде.
Марія кивала головою в знак
згоди. Бо що мала казати?
Лікарі радили Марії берегти
серце, а вона знову потрапила в
кардіологію. Поки була в лікарні, Люба жодного разу не відвідала. Коли ж повернулась додому, доньки не застала. Сусідка
сказала, що позавчора приїхав
якийсь молодик легківкою і забрав Любу.
Марія дістала стару дерев’я-

ЧОМУ ЛЮДИ КРИЧАТЬ?

Якось вчитель спитав своїх учнів:
– Чому розгнівані люди кричать?
– Кричать, бо втрачають терпіння, – відповів
один з учнів.
– Але чому кричать до тих, хто поруч? – знову спитав учитель.
– Кричать, бо хочуть, щоб їх почули, – пролунала відповідь.
Учитель спитав:
– Отже, неможливо спокійно розмовляти?
Було чимало інших відповідей, але жодна не
задовольнила вчителя. Тоді він сказав:
– Знаєте, чому розгнівана людина кричить
на інших? Отож, коли двоє сваряться, їхні серця
дуже віддаляються одне від одного. Щоби здо-

змушені кричати, аби почути одне одного. А
що буває, коли двоє закохані? Вони не кричать,
а шепочуть. Чому? Бо їхні серця дуже близько.
Віддаль між ними така маленька, що їхні серця розмовляють пошепки. А коли любов дуже
сильна, не потрібен навіть шепіт, достатньо
лише погляду. Тоді серця дуже добре розуміють
одне одного.
Наостанку вчитель додав:
– Якщо сперечаєтесь, не дозволяйте вашим
серцям віддалятися, не кажіть слів, які б іще
більше їх віддалили. Відстань може стати такою
лати ту віддаль, треба кричати – тоді тебе почу- великою, що серця вже ніколи не знайдуть звоють. Що більше люди розгнівані, то голосніше ротньої дороги.

ну шкатулку. У ній були листи і
фотографії. Рідко переглядала
їх. Бо кожен списаний аркуш,
кожна світлина віддавали болем. Якби ж вона знала... Якби
й знала, то все одно не могла би
вчинити по-іншому...
Невдовзі Люба з’явилась вдома. З синяком під оком. Щоб
Марія нічого не запитувала, пояснила:
- З коханим «прощалась».
А потім зникла знову. З Маріїними грішми і золотими сережками. Коли приплелася додому,
Марію забирала «швидка». Лікарка запитала, чи хоче поїхати
з мамою. Люба відповіла:
- Навідаюся в лікарню завтра.
Спати хочу.
Але завтра вже не було...
...Сусіди допомогли поховати
Марію, бо гроші Люба профітькала. Коли всі розійшлися, їй
стало лячно. Усвідомила: тепер
в неї немає зовсім нікого.
Снувала по хаті. Не знала, як
далі бути.
Наступного дня, перебираючи материні речі, натрапила на
стару шкатулку. До цього ніколи раніше її не бачила. Думала,
може, знайде там щось цінне, а
знайшла давні листи. Від тітки
Зої і якогось чоловіка. А також
їхні фото.
«Я не хочу нічого чути про
Любку і не називайте її моєю
донькою. Через неї я потрапила
до в’язниці. Шкода, що вона вижила. І не хочу, аби вона шукала
мене. Дарма ти, Маріє, вдочерила її та пожертвувала особистим.
Могла б вийти заміж, своїх дітей
народити. Треба було залишити
малу в дитбудинку...»
В іншому листі Зоя писала: «Я
не скажу, хто Любин батько. Та я
й толком не знаю, лише здогадуюсь. І не пробуйте мене розжалобити. Не шліть Любиних
фотографій. Ні вона, ні її фото
мені не потрібні...»
Ці листи надійшли з в’язниці.
А ось ще один - останній. Без
зворотньої адреси: «Я зійшлася
з одним чоловіком. Він знає, що
я була засуджена, але нічого не
знає про доньку. І краще б не
знав. У мене своє життя, у вас і
в Люби своє. Не шукайте мене...»
А молодого чоловіка звали
Артемом. Колишній Маріїн коханий. «Кажеш, вирішила вдочерити сестрину доньку? І змінити місце проживання, щоб
у майбутньому не травмувати
дитину? Я не готовий до такого
повороту, - писав Артем. - І не
готовий стати батьком для байстрючки твоєї сестри. Я поїхав
заробляти гроші для нас. Хотів
одружитися з тобою. Моя роди-

на ніколи не погодиться, аби я
привів невістку з таким «приданим». Ще й з чужим. Я кохаю
(слово закреслене)... кохав тебе.
Ніколи більше не пиши і не телефонуй мені. Будь щасливою,
якщо зможеш...»
«Свіжий» лист Марія написала
для Люби. Тут була вся правда,
про яку та зовсім не відала.
Любу народила Зоя. Дитина не входила в її плани, тому
хотіла позбутися. Народила в
найманій квартирі й залишила.
Якби не нагодилася господиня
оселі, немовля могло померти.
Непутню матір знайшли. Судили і посадили. І не тільки за залишене маля. Зоя з «друзями»
грабували людей.
Марія, молодша Зоїна сестра,
правдами-неправдами добилася, аби вдочерити дівчинку.
Після цього вони перебралися в
інше місто - подалі від поголосу
і сорому.
Марія довго зустрічалася з
Артемом. Мріяли про спільне
майбутнє. І, якби не сестрина
витівка...
Аби не травмувати Любу, ні
Марія, ні бабуся Клава при ній
не говорили про Зою. Хоча, писали їй листи, гадали, можливо,
одумається. А тоді вже все якось
вирішили б.
Заміж Марія не вийшла, бо
не була впевнена, що її вчинок
обранець зрозуміє і буде добре
ставитися до прийомної доньки.
Артем, наприклад, не зрозумів...
- Мамо, мамочко, - захлиналася слізьми Люба.
Хата відповіла тишею.
Склала листи в шкатулку. Накинула плаща. Поспішила на
цвинтар. Уже темінь хапала за
очі, а Люба розмовляла з матір’ю.
Повернувшись, почала наводити лад в хаті. Перебирала свій
одяг а, водночас, і своє життя.
«Бойова» косметика, одяг, у якому зваблювала чоловіків, пішли
на сміття. Незчулася, як у вікно
заглянув ранок.
Згадала: сусідка сказала, що в
лікарні, де вона працює, потрібна санітарка. Тож поки влаштується на цю роботу. А згодом
стане кондитером. Вона пекла
смачнючі тістечка й торти. Мама
хвалила її смаколики й любила
ласувати ними. І...
- Все у мене буде добре, обіцяю, - мовила, дивлячись на Маріїну
світлину. - Віриш
мені, мамо?

Ольга ЧОРНА

Сьогодні вона – хмаринка.
Сьогодні вона – пушинка.
Землю втрачає з-під ніг.
Що їй там дощ той чи сніг?!
Навстріч кохання летить.
- Де ти, сподівана мить?
…Милий усмішкою стріне,
Міцно пригорне, обніме.
Хто зрозуміє ті злети?
Закохані лиш. І поети.

1
Одягнулась Зима в білі хмари.
Глядь – земля замерза
без перинки…
І сипнула з мішка свої чари –
Візерунки чудесні – сніжинки.
Полетіли притьмом,
не барились,
До людей поспішали на свято.
Блискотіли у танцях,
іскрились
І вгорнули матусю у шати.

2
На мить притихли буревії,
Що жить із спокоєм не в змозі,
Попіднімали з дива вії
І враз чкурнули по дорозі.
Ні міст, ні сіл не оминали,
Замети сіяли, завії,
Ялинки й сосни пригинали.
Зима й свої відкрила вії:
- Вони ганьблять

всі пори року!
Кажуть, що й я без них ні кроку.
Бешкетникам тим пригрозила –
І враз пропала їхня сила.
Зима красу свою вернула,
Дерева в іній огорнула.
І дітвора, діждавшись ранку,
Гайнула з радістю на санки.
Галина СТАСЮК.
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Прем’єр-ліга: «Динамо» втратило очки

Ф

утболісти донецького «Шахтаря» завдали поразки львівському «Руху» у матчі 15-го туру
чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Натомість, столичні динамівці в гостях не змогли
обіграти «Десну». Відтак, лідер не змінився, але різниця очок між «Динамо» та «Шахтарем» - мінімальна.
Результати інших матчів туру:
«Маріуполь» - «Зоря» (Луганськ) - 0:1
«Олександрія» - «Минай» - 3:0
«Львів» - «Колос» (Ковалівка) - 0:2

«Інгулець» (Петрове) - «Ворскла» (Полтава) - 2:2
«Шахтар» - «Рух» - 2:0
«Десна» - «Динамо» - 1:1
«Олімпік» - «Дніпро-1» - 0:2
До речі, Українська Прем'єр-ліга офіційно підтвердила, що вболівальники можуть відвідувати матчі
чемпіонату України. Трибуни стадіонів можуть бути
заповнені не більше ніж на 50%. Присутні повинні
дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних правил.

Ліга Націй: коли очікувати рішення арбітражу?

С

портивний
арбітражний суд (CAS) розглянув
справу матчу Швейцарія
– Україна, який мав відбутися 17
листопада 2020 року.
«Спортивний арбітражний суд
чітко дотримується процедурних
моментів, серед яких – право сторін, що беруть участь у процесі,
бути почутими. Тому всім трьом
сторонам, що брали участь у засіданні – українській та швейцарській асоціаціям, а також представнику УЄФА було надано право
надати аргументацію своїм позиціям та апелювати до аргументів
опонентів», – заявив генсекретар
УАФ Юрій Запісоцький.
За його словами, засідання тривало більш як п’ять годин. Рішення

CAS буде оголошене «належним
чином».
У той же час, директор каналів
"Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що рішення щодо
долі скасованого матчу Швейцарія
– Україна має бути в кінці березня.
Якщо ж матч дозволять зіграти,
УАФ буде пропонувати варіанти.
Це може бути перед Євро, де збірні
проводитимуть спаринги. Україна і
Швейцарія не в одній групі, можуть
зіграти, але не в рамках товариського матчу, а в рамках Ліги націй.
УАФ під силу скасувати якийсь товариський матч, заплатити пеню,
але провести матч Ліги націй.
Ще одна ймовірна дата – фінальний розіграш Ліги націй у
жовтні. Якраз тоді Україна і Швей-

царія можуть провести цей матч,
щоб вирішити суперечку на полі.
«Можливо, це відбудеться,
але дивно, що, крім України, у цій
суперечці ніхто не хоче зіграти в
футбол. Можливий ще жереб – він
може нас певною мірою влаштувати. Жереб – це перемога, нічия або
поразка, а нас не влаштує лише поразка», – сказав Денисов у програмі
"ДенисовTIME".
Нагадаємо, 17 листопада через низку позитивних тестів на
COVID-19 серед українських гравців швейцарська сторона відмовилася від вирішальної гри Ліги
націй, а УЄФА присудив синьо-жовтим технічну поразку, що вибило
команду Шевченка з елітного дивізіону турніру.

Біатлон: з бронзовими медалями –
на сьому сходинку у світі

У

країнські біатлоністи завершили Чемпіонат світу в Поклюці з однією бронзовою
нагородою у жіночій естафеті. Таким
чином, у загальному заліку наші спортсмени поділили 7 сходинку в медальному заліку першості.
Також по одній срібній медалі здобули білоруси та
представники Російського Союзу біатлоністів.
Виграли залік норвежці, у яких 14 медалей, 7
з них - золоті. Друге місце у французів (2 золота
та 7 нагород загалом). Замкнули трійку призерів
шведи - 6 медалей, 1 золота.
Коротко нагадаємо про всі старти та фініші
української збірної на ЧС:
10 лютого. Змішана естафета – 4 місце.
12 лютого. Чоловіки, спринт (10 км). Артем Прима - 20 місце.
13 лютого. Жінки, спринт (7,5 км). Олена Підгрушна – 11місце, Дар'я Ілашко - 14 місце.
14 лютого. Чоловіки, гонка переслідування (12,5
км). Артем Прима – 8 місце.
14 лютого. Жінки, гонка переслідування (10 км).
Олена Підгрушна - 7 місце.
16 лютого. Жінки, індивідуальна гонка (15 км).
Анастасія Меркушина – 13 місце.
17 лютого. Чоловіки, індивідуальна гонка (20

В
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Спорт Тернопілля

*****
В Україні відбувся чемпіонат з плавання серед молоді та юніорів. У перший же
день змагань плавець з Тернополя Сергій
Лисобей виборов золото на дистанції 100
метрів на спині. Тренують спортсмена Катерина Антонишин та Світлана Мазур.
*****
27-28 лютого, у місті Збараж, що на Тернопільщині, відбудеться кубок України з фрі-файту, присвячений пам'яті ЗМСУ Ігоря
Слюсарчука. Це - особисто-командні змагання. Участь у кубку
планують взяти команди з усіх областей України, та є певні умови і обмеження у зв'язку з коронавірусом. Поки що точно приїдуть команди з Києва, Миколаєва, Вінниці, Полтави, Сум.
Змагання пройдуть у всіх вікових категоріях - діти (10-12 років), юнаки і дорослі. Переможці отримають медалі, дипломи і
кубки. Судити поєдинки будуть експерти з усієї України: головний суддя змагань - з Миколаєва, також арбітри з Києва, Тернополя та інших міст. Окрім того, переможці у своїх вікових категоріях отримають звання "Майстер спорту".
*****
Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років завершився у
Чернівцях.
Участь у турнірі взяли близько 230
спортсменів з різних куточків України.
На змаганнях Тернопільщину представляли троє спортсменів боксерського клубу "Шкіряна Рукавичка".
На фінальний етап змагань вдалося пробитися тернопільській
спортсменці Олесі Крисюк. У вирішальному поєдинку боксерка
вирвала перемогу у представниці міста Києва та здобула звання чемпіонки України з боксу до 22 років у ваговій категорії
до 81кг. Окрім цього, дівчина стала кандидаткою на поїздку на
Чемпіонат Європи, який відбудеться в Італії.
*****
У Борщові завершилася одна з двох попередніх груп чемпіонату Тернопільської області серед ветеранів з міні-футболу у віковій категорії 55 років і старші. Путівки до фіналу «чотирьох»
здобули команди з Теребовлі та Борщова. Вони приєдналися до
колективів з Тернополя та Підволочиська, які вибороли путівки
раніше. Про дату і місце проведення фіналу «чотирьох» буде повідомлено додатково.

Єврокубки: такі різні
лютневі старти

км). Артем Прима – 9 місце.
18 лютого. Одиночна змішана естафета. Збірна
України – 4 місце.
20 лютого. Жінки, естафета (4х6 км). Перша і
єдина бронза Анастасії Меркушиної, Юлії Джими,
Дар'ї Блашко та Олени Підгрушної.
20 лютого. Чоловіки, естафета (4х7,5 км). Богдан
Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон
Дудченко - п'яте місце.
21 лютого. Жінки, мас-старт (12,5 км).Олена Підгрушна – 12 місце.
21 лютого. Чоловіки, мас-старт (15 км). Україну
представляв Артем Прима, який фінішував на 21
місці.

У

першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" переміг
"Маккабі Тель-Авів".
Перший гол у зустрічі був
забитий на 31 хвилині. Алан
Патрік отримав м'яч після передачі Миколи Матвієнка і
впевнено пробив по воротах
Даніеля Міллера.
Гірники подвоїли перевагу
вже наприкінці зустрічі. На 93
хвилині Тете обіграв Міллера,
який невдало вийшов зі своїх
воріт.
Зовсім іншого результату
очікували українські вболі-

«Футбольні зірки України» - 2020

ідбулася п’ята традиційна щорічна
святкова церемонія «Футбольні зірки України» - спільна ініціатива Української асоціації футболу та Всеукраїнської
асоціації футболістів-професіоналів.
Переможці номінацій:
«Автор найкращого голу» - Геннадій Пасіч («Верес» Рівне).
«Найкращий футболіст-легіонер, що
грає за кордоном» - Руслан Маліновський
(«Аталанта», Італія).
«Найкращий футболіст-легіонер, що
грає в Україні» - Тайсон («Шахтар» Донецьк).
«Найкращий тренер чоловічих команд,
що працює за кордоном» - Сергій Ребров
(«Ференцварош», Угорщина).
«Найкращий тренер України серед головних тренерів чоловічих клубних команд» - Віктор Скрипник («Зоря» Луганськ).

Спорт

«Найкращий тренер України серед головних тренерів жіночих клубних команд» - Роман Заєв («Восход» Стара Маячка).
«Найкращий гравець із футзалу серед
жінок» - Ксенія Гриценко («Ель-Кувейт»,
Кувейт).
«Найкращий гравець із футзалу серед
чоловіків» - Петро Шотурма («Продексім»
Херсон).
«Найкращий гравець із пляжного футболу серед жінок» - Марія Тихонова (СК
«Мрія-2006» Одеська обл.).
«Найкращий гравець із пляжного футболу серед чоловіків» - Максим Войток
(ПФК «ВІТ» Київ).
«Найкращий молодий гравець» - Ілля Забарний («Динамо» Київ).
«Символічна збірна України».
Жінки:

Воротар - Катерина Самсон («Житлобуд-2» Харків); захисники - Анастасія Філенко («Житлобуд-2» Харків), Анастасія
Вороніна («Житлобуд-1» Харків), Ольга Басанська («Житлобуд-1» Харків), Ірина Подольська («Житлобуд-2» Харків); півзахисники - Дар’я Апанащенко («Житлобуд-1»
Харків), Тетяна Левицька («Восход» Стара
Маячка), Юлія Христюк («ЕМС-Поділля» Вінниця); нападники - Арістелль Йог-Етауф
(«Маріуполь» Маріуполь), Роксолана Кравчук («Житлобуд-2» Харків), Ольга Бойченко («Житлобуд-1» Харків).
«Символічна збірна України».
Чоловіки:
Воротар - Георгій Бущан («Динамо»
Київ); захисники - Віталій Миколенко
(«Динамо» Київ), Ілля Забарний («Динамо» Київ), Микола Матвієнко («Шахтар»

вальники від першого матчу
1/16 фіналу Ліги Європи між
київським "Динамо" та бельгійським "Брюгге". Однак, тут
нічия – 1:1.
На 62-й хвилині Віталій Буяльський отримав м'яч на лінії
штрафного майданчика і влучно
пробив по воротах. Гол українця
вивів "Динамо" вперед.
Бельгійці зрівняли рахунок
вже за 5 хвилин. Брендон Мехеле
потужно пробив по воротах Георгія Бущана після кутового удару. Більше команди не забивали.
Матчі - відповіді відбудуться
25 лютого.

Донецьк), Додо («Шахтар» Донецьк); півзахисники - Тарас Степаненко («Шахтар»
Донецьк), Микола Шапаренко («Динамо»
Київ), Віталій Буяльський («Динамо» Київ),
Тайсон («Шахтар» Донецьк), Віктор Циганков («Динамо» Київ); нападник - Шахаб Захеді («Олімпік» Донецьк).
«Найкраща футболістка України» Дар'я Апанащенко («Житлобуд-1» Харків).
«Найкращий футболіст України» - Віктор Циганков («Динамо» Київ).
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Календар
квітникаря
2021 рік
Місяць та його фази мають неймовірний вплив на все живе у нашій природі, у тому числі й на рослини та дерева.
 Він може як сприятливо, так і негативно впливати на їх розвиток. Так, давно помічено, що дні молодиків і повні не підходять для
саджання і пересаджування рослин. Насіння, яке потрапляє в землю при зростаючому Місяці, програмується на більш активне
зростання вгору і розвиток над землею, а посаджені при спадному Місяці мають протилежну тенденцію розвитку вниз під землею.
Тому рослини, плоди яких розташовані над землею, треба сіяти і садити при зростаючому Місяці, а всі коренеплоди – при спадному.
Пропонуємо вам місячний календар для квітника і саду, аби точно знати сприятливі дні для посіву і саджання квітів, кущів та дерев.

Культури
Однорічні квіти
(висівання з пікуванням)

Однорічні квіти

(висівання без пікуванням)

Бордюрні квіти
(висівання з пікуванням)

Бордюрні квіти
(висівання без пікування)

Грунтопокривні квіти
(квітучі)

Грунтопокривні квіти
(неквітучі)

Дворічники
та багаторічники
Троянди
Цибулинні літні квіти

Квітучі ліани
Неквітучі ліани
Жоржини і
хризантеми
Хвойні дерева і кущі
Кімнатні рослини
квітучі
(пересаджування)

Кімнатні рослини
неквітучі
(пересаджування)

Кімнатні рослини
(живцювання)

Березень
14-18, 21 (після 14:19), 22,
23, 24, 25 (до 15:29), 26,
27(посів на розсаду)

Квітень
13, 14, 18-21, 23, 24 (до 13:51), 25,
26 (до 15:41)(посів на розсаду),
1-5, 8-10, 28-30 (пікування)

1, 2 (до 16:10), 3, 4 (до
18:11), 5, 6-8, 11, 30 (після
8:34), 31(посів на розсаду)
14-18, 21 (після 14:19),
22, 23, 24, 25 (до 15:29),
26(посів на розсаду)

1-5, 8-10, 28-30 (посів на розсаду) 13, 14,
18, 20, 21, 22 (до 15:06), 24 (після 19:07),
25, 26 (до 15:41) (посів у відкритий грунт)

14-18, 21 (після 14:19), 22,
23, 24, 25 (до 15:29), 26,
27(посів на розсаду)

13, 14, 18-21, 23, 24 (до 13:51), 25,
26 (до 15:41)(посів на розсаду), 1-5,
8-10, 28-30 (пікування)

1, 2 (до 16:10), 3, 4 (до
18:11), 5, 6-8, 11, 30 (після
8:34), 31(посів на розсаду)
14-18, 21 (після 14:19), 22,
23, 24, 25 (до 15:29), 26,
27(посів на розсаду)
—

13, 14, 18-21, 23, 24 (до 13:51), 25,
26 (до 15:41)(посів на розсаду), 1-5,
8-10, 28-30 (пікування)
1-5, 8-10, 28-30 (посів на розсаду) 13,
14, 18, 20, 21, 22 (до 15:06), 24 (після
19:07), 25, 26 (до 15:41) (посів у відкритий грунт)
13, 14, 18-21, 23, 24 (до 13:51), 25,
26 (до 15:41)(посів на розсаду), 1-5,
8-10, 28-30 (пікування)
13, 14, 24 (після 19:07), 25, 26 (до
15:41) (висаджування розсади та
ділення кущів)

Травень
1, 2 (до 17:39), 5, 6, 7
(після 14:54), 8-10, 28, 29
(пікування)

—

14, 15, 16 (після 12:57),
17-23, 26, 27

16 (після 12:57), 17, 18, 21
(після 14:19), 22, 23
14, 15, 16 (після 12:57), 17,
18, 21, 22, 23 (до 17:27),
24, 25 (до 15:29), 26, 27
3, 4, 7, 8, 12, 30, 31

11 (після 10:24), 12, 13-15,
18 (після 11:55), 19, 21, 23

15, 16, 17 (після 15:45), 18,
19, 22-25 (посів і висадка
розсади)

11 (після 10:24), 12, 13 (до
14:17), 14, 15, 18 (після 11:55),
19, 20-23 (висадка розсади)

15, 16, 17 (після 15:45), 18,
19, 22-25 (посів і висадка
розсади)

1 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17), 14, 15, 18
(після 11:55), 19, 20-23
(висадка розсади)

1, 2 (до 17:39), 5, 6, 7
(після 14:54), 8-10, 28, 29
(пікування)

1, 2 (до 17:39), 5, 6, 7
(після 14:54), 8-10, 28, 29
(пікування)
1, 2 (до 17:39), 5, 6, 7
(після 14:54), 8-10, 28, 29
(пікування)

15, 16, 17, 22-25
(висаджування розсади та
ділення кущів)

14-18, 21 (після 14:19), 22-25 13, 14, 18-20, 21, 22 (до 15:06) (сад- 15-17, 24, 25 (саджання сад(саджання саджанців), 3,4 (до жання саджанців), 3 (після 11:14), 4, жанців), 1, 2 (до 17:39), 5-7,
18:11), 7, 8, 11, 30 (після 08:34),
5, 8, 9, 30 (укорінення живців)
10, 28, 29 (укорінення живців)
31 (укорінення живців)
14, 15, 16 (після 12:57), 17, 18, 21 13, 14, 18, 19, 24 (після 19:07), 25, 26
15, 16, 17 (до 9:24), 22-25
(до 15:41)
(після 14:19), 22, 23 (до 17:27)

14, 15, 16 (після 12:57),
17-21, 22, 23 (до 17:27)
14, 15, 16 (після 12:57),
17-20, 21 (до 14:05), 22, 23
(до 17:27), 26, 27

Червень

11 (після 10:24), 12, 13-15,
18 (після 11:55), 19, 21, 23

11 (після 10:24), 12, 13-15,
18 (після 11:55), 19, 21, 23
11 (після 10:24), 12, 13-15,
18 (після 11:55), 19, 21, 23
18 (після 11:55), 19, 20 (після
14:59), 21-23 (висаджування
розсади та ділення кущів), 1-8,
26-31 (посів на розсаду)

—
—

13, 14, 15(після 9:36), 16-19, 24-26

12-16, 17 (до 9:24), 22-25

—

12-16, 17 (до 9:24), 20-25

—

13, 14, 18, 19, 20 (після 9:12), 21, 22,
24, 25, 26 (до 15:41)

15, 16, 17 (після 15:45), 18,
19, 22, 23

—

13, 14, 15(після 9:36), 16-19, 23, 25,
26 (до 15:41)

13, 14, 18, 19, 22 (після 16:09), 23,
24 (до 13:51)

13, 14, 18, 19, 24, 25, 26 (до 15:41)
13, 14, 18-21, 23, 25, 26 (до 15:41)
3 (після 11:14), 4, 5, 8, 9, 28
(до 15:33), 30

12 (до 15:24), 15, 16, 17
(до 9:24), 20, 21, 24, 25

15, 16, 17, 22, 23

—
11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17), 18-20, 22, 23

15, 16, 17 (до 9:24), 17
(після 15:45), 18-25

11 (після 10:24), 12-17, 18
(після 11:55), 19, 20, 22, 23

1, 2 (до 17:39), 5-7, 10, 28, 29

1 (після 12:09), 2, 3, 6-8, 26,
29, 30
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Наш День

№7 (394) / 24 лютого - 2 березня 2021 р.

1 березня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Чому зникла шапка-невидимка».
06.40 М/ф «Чого в лiсi не буває».
06.50 М/ф «Хлопчик з вуздечкою».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 02.35,
05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05, 04.10 Солодка дача.
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 05.50
Спорт.
15.20, 04.25 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Бiатлон. Головне.
17.25 Д/с «Боротьба за виживання».
18.55 Д/с «Незвiданий океан».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 #ВУкраїнi.
01.05 Т/с «Гранд готель».
05.20 Погода.

Êàíàë “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, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
Саша».
23.50, 03.00 Т/с «Кухня».
00.55 «Голос країни 11».

Iíòåð

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».
10.05, 18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Фантастична любов i
де її знайти».
14.15 Х/ф «Нянька за викликом».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
23.55 Т/с «Згадати молодiсть».
02.00 Т/с «Банкiри».

ICTV

04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.05, 02.10 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15 Х/ф «Полювання на
злодiїв».
16.50 Х/ф «Я - легенда».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Розтин покаже 2».
22.45 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Дочка генерала».
02.45 Я зняв!

ÑÒÁ

06.05 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Битва екстрасенсiв.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Полонена».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 13.50 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.50 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
16.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Метод Хiтча».
23.40 Х/ф «Весiльний майстер».
01.40 Х/ф «Вiнчестер. Будинок,
який побудували примари».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00,
02.20 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар».
12.45, 15.30 Т/с «Пошта».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень»,
1 i 2 с.
23.10 Т/с «Незакрита мiшень», 3 с.
00.00 Т/с «Коротке слово «нi», 1 с.
02.00 Т/с «Коротке слово «нi», 2 с.
03.10 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.50 Х/ф «Дике кохання».
08.20, 16.50, 03.00 «Випадковий
свiдок».
08.55 Х/ф «Акцiя».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.30 «Свiдок».
12.50 Х/ф «Погоня».
14.30 «Таємницi свiту».

3 березня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Свiтла особистiсть».
06.40 М/ф «Синя шапочка».
06.50 М/ф «Подарунок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 13.10, 18.20
Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача. Чiзкейк.
11.55 Бiатлон. Юнацький ЧС. Переслiдування 10 км, жiнки.
12.55, 03.05, 05.05 Погода.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Бiатлон. Юнацький ЧС. Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
16.45, 19.55 Д/с «Дикi тварини».
17.20 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.05 Т/с «Посольство».
04.10 Д/ф «Клiтка для двох».

Êàíàë “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, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
Саша».
23.50, 01.55 Т/с «Кухня».

Iíòåð

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».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
23.55 Т/с «Згадати молодiсть».
02.00 Т/с «Банкiри».
04.55 «Телемагазин».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10, 01.25 Громадянська
оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.25, 13.15 Х/ф «Робокоп».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже 2».
16.50 Х/ф «Потрiйна загроза».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15, 02.10 Секретний фронт.
23.30 Х/ф «Убий їх всiх».
03.05 Я зняв!

ÑÒÁ

06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Полонена».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íîâèé êàíàë

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».
10.20 Х/ф «Бiлi цiпоньки».
12.50 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Твої, мої i нашi».
22.50 Х/ф «Домашнiй арешт».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2».
12.45, 15.30 Т/с «Пошта».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень»,
6 i 7 с.
23.10 Т/с «Коротке слово «нi»,
6 i 7 с.
02.10 Т/с «Коротке слово «нi»,
8 i 9 с.
03.10 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 02.20 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.50
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Опiкун».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».

18.20 «Свiдок. Агенти».
21.30 Т/с «Слiпа зона».
00.45 Х/ф «Довiра».
03.25 «Речовий доказ».
04.25 «Легенди бандитської Одеси».

Enter-фільм

07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зiркове життя».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
13.00 Т/с «Таємницi старих будинкiв».
15.30 Х/ф «Повернення «Святого
Луки».
17.10 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
19.00, 01.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.10 Х/ф «Версiя полковника
Зорiна».
00.45 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.30, 03.45 «ДжеДАI».
06.25, 19.25 Т/с «Звонар 2».
10.45 Х/ф «Три iкси».
13.00 Х/ф «Три iкси 2: Новий
рiвень».
14.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.30 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «Нiндзя».
03.00 «ДжеДАI. Дайджест 2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Верона - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
07.45, 05.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Львiв - Динамо. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 20.35, 05.30 Топ-матч.
12.00 Сампдорiя - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
13.50 ПСВ - Мiлан. 1/2 фiналу
(2004/05). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Шахтар - Зоря. Чемпiонат
України.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Рома - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Баварiя - Барселона. 1/2
фiналу (2012/13). Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.50 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат України.
00.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
Профiлактика.
05.45 Програма передач.
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.40 «Таємницi кримiнального
свiту».
18.20 «Вартiсть життя».
21.30 Т/с «Слiпа зона».
00.50 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди бандитської Одеси».

Enter-фільм

05.30 Х/ф «Таємниця «Чорних
дроздiв».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.40 «Зiркове життя».
10.30 «Моя правда».
11.20 Х/ф «Назар Стодоля».
12.50 Х/ф «Попiл i алмаз».
14.50 Х/ф «Весiлля з приданим».
17.10 Х/ф «В зонi особливої
уваги».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Тримайся, козаче!»
00.15 «Академiя смiху».
02.55 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 5».
07.55 Х/ф «Поза законом».
09.55 Х/ф «Робокоп».
11.50 «Загублений свiт».
16.55 1/4 Кубок України з футболу.
«Динамо» - «Колос».
19.00 Т/с «Звонар 2».
20.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.05, 23.40 Т/с «Кiстки 10».
01.30 «ДжеДАI. Дайджест 2017».
03.55 «ДжеДАI».
04.30 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 16.25, 21.25, 23.40,
01.35, 03.45 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат
України.
08.10, 01.55 Лацiо - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 14.45, 19.45, 22.30 Футбол
News.
10.20 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат України.
12.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
13.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.30, 15.55, 18.30, 20.55 «Студiя
Live».
13.55 Live. Верес - Зоря. 1/4 фiналу. Кубок України.
16.40 Ювентус - Спецiя. Чемпiонат
Iталiї.
18.55 Live. Агробiзнес - Шахтар.
1/4 фiналу. Кубок України.
21.40 Live. Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
23.55 Хорватiя - Україна. Вiдбiр до
Євро-2022 з футзалу.
03.55 Львiв - Динамо. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua

2 березня

Вівторок
UA:Перший
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав».
06.50 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.15, 02.35, 05.10
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 13.20, 18.20
Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.55 Бiатлон. Юнацький ЧС. Спринт
7 км, жiнки.
15.10 Бiатлон. Юнацький ЧС. Спринт
10 км, чоловiки.
16.35, 19.55 Д/с «Дикi тварини».
17.10 Мiста та мiстечка.
17.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 #ВУкраїнi.
01.05 Т/с «Гранд готель».
03.05, 05.05 Погода.
04.10 Бюджетники.
04.35 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський свiтанок».

Êàíàë “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, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
Саша».
23.50, 01.55 Т/с «Кухня».

Iíòåð

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».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з тобою
одружитися».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
23.55 Т/с «Згадати молодiсть».
02.00 Т/с «Банкiри».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.15, 01.20 Громадянська
оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10, 02.05 Секретний фронт.
11.55, 13.15 Х/ф «Суперфорсаж!».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже 2».
16.55 Х/ф «Призначення».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф «Потрiйна загроза».

ÑÒÁ

06.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Полонена».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íîâèé êàíàë

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».
10.20 Х/ф «Великий Стен».
12.50 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Свекруха - монстр».
23.00 Х/ф «Непроханi гостi».
01.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00,
02.20 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2».
12.45, 15.30 Т/с «Пошта».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень»,
4 i 5 с.
23.10 Т/с «Коротке слово «нi»,
3 i 4 с.
02.00 Т/с «Коротке слово «нi», 5 с.
03.10 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 02.20 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.50
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мiцний горiшок».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Легенди карного розшуку».

Четвер
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Круглячок».
06.40 М/ф «Лисичка з качалкою».
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.35, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10
Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30, 19.55, 04.35 Д/с «Дикi
тварини».
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII етап.
Естафета 4х6 км, жiнки.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.05 Т/с «Посольство».
03.05, 05.05 Погода.
04.10 Бюджетники.

Êàíàë “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, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 02.50, 05.35 «Життя
вiдомих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наослiп».
15.55 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45 Т/с «Бiдна Саша».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Моя бабуся Фанi
Каплан».

Iíòåð

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».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Зведенi сестри».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Третiй зайвий».
23.50 Т/с «Згадати молодiсть».
01.55 Т/с «Банкiри».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 01.35 Громадянська оборона.

4 березня
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10, 02.20 Секретний фронт.
11.55, 13.15 Х/ф «Призначення».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже 2».
16.50 Х/ф «Убий їх всiх».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.30 Х/ф «Раптова смерть».
03.15 Я зняв!

ÑÒÁ

05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Полонена».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íîâèé êàíàë

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».
10.20 Х/ф «Домашнiй арешт».
12.50 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2».
23.20 Х/ф «Клiк: з пультом по
життю».
01.30 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2».
12.45, 15.30 Т/с «Пошта».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень»,
8 i 9 с.
23.10 Слiдами.
23.50 Т/с «Коротке слово «нi»,
10 i 11 с.
02.10 Т/с «Коротке слово «нi».
03.00 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 02.20 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.50
«Свiдок».
09.00 Х/ф «П`ять хвилин страху».
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».

14.40 «Свiдок. Агенти».
18.20 «Будьте здоровi».
21.30 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди бандитської Одеси».

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Назар Стодоля».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Зiркове життя».
10.20 «Моя правда».
11.10 Х/ф «Мартин Боруля».
13.05 Т/с «Таємницi старих будинкiв».
15.35 Х/ф «Чорний принц».
17.15 Х/ф «Таємниця «Чорних
дроздiв».
19.05, 01.05 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.05 Т/с «Профайл».
23.05 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
00.45 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 5».
08.05 Х/ф «Вiйна».
10.05 Х/ф «Смертельнi перегони».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 10».
03.00 «ДжеДАI. Дайджест 2017».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 17.50, 23.40, 01.45,
03.45 Топ-матч.
06.10 Мiнай - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
08.10 Iнтер - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Зоря. Чемпiонат
України.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Нант - Ювентус. 1/2 фiналу
(1995/96). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.00 Рома - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
18.00 Львiв - Динамо. Чемпiонат
України.
19.50 МЮ - Реал. 1/4 фiналу
(2002/03). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.40 Live. Ювентус - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
23.55 Колос - Рух. Чемпiонат
України.
01.55 Сампдорiя - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Марiуполь - Днiпро-1. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
18.20 «Правда життя».
21.30 Т/с «Слiпа зона».
00.50 «Реальнi злочинцi».
02.55 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди бандитської Одеси».

Enter-фільм

05.35 Х/ф «Командир щасливої
«Щуки».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
12.10 Х/ф «Лiсова пiсня».
13.50 Х/ф «Загадковий пасажир».
15.40 Х/ф «В зонi особливої
уваги».
17.20 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Небилицi про Iвана».
00.30 «Академiя смiху».
03.05 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.30, 03.45 «ДжеДАI».
06.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 5».
08.45 Х/ф «Робокоп 2».
10.55 Х/ф «Робокоп 3».
12.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 10».
03.00 «ДжеДАI. Дайджест 2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 12.00, 17.50, 23.40,
01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Фiорентiна - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
08.10, 23.55 Верес - Зоря. 1/4
фiналу. Кубок України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Хорватiя - Україна. Вiдбiр до
Євро-2022 з футзалу.
12.05 Агробiзнес - Шахтар. 1/4
фiналу. Кубок України.
13.50 Рейнджерс - Севiлья
(2009/10). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.00 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
18.00 Марiуполь - Днiпро-1. Чемпiонат України.
19.50 Динамо (К) - Баварiя. 1/2
фiналу (1998/99). Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.40 Live. Парма - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Ювентус - Спецiя. Чемпiонат
Iталiї.
03.55 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua

П’ятниця

5 березня

UA:Перший

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.05 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, 13.45, 18.25, 00.15 «На
трьох».
11.40, 13.15, 20.05 Дизель-шоу.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 01.30 Т/с «Вижити за будьяку цiну».
15.35, 16.15 Х/ф «Раптова
смерть».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 9».
03.10 Я зняв!

06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Люлька миру».
06.40 М/ф «Маленький великий
пес».
06.50 М/ф «Найменший».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.15, 02.25,
05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05, 02.10 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Мiста та мiстечка.
16.15 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловiки.
17.55 Погода.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40, 04.40 Перша шпальта.
01.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.35 #@)?$0 з Майклом Щуром.
03.00 «Зворотнiй вiдлiк».

Êàíàë “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, 03.40 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.05 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.15 «Лiга смiху».
22.15 «Жiночий квартал».
00.15 Х/ф «Команда «А».
02.30 «Iгри приколiв».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòåð

05.25, 22.50 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
05.30, 04.15 «Навколо М».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Мiс Погана поведiнка».
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.05, 01.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Шерлок: Потворна
наречена».
03.05 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали».
08.15, 03.50, 05.30 Погода.
08.20, 18.10 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-Католицької Церкви в
Українi.
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Переслiдування 10
км, жiнки.
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко та
Дмитро Андрiєць.
16.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Переслiдування 12,5
км, чоловiки.
17.50 Студiя «Бiатлон».
18.50, 01.10 Х/ф «Украдене щастя», 1 i 2 с.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Украдене щастя»,
3 i 4 с.
00.35 #ВУкраїнi.
03.00 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.50, 01.35 «Свiт навиворiт».
16.40 Х/ф «Впiймай мене, якщо
зможеш».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.10 «Свiтське життя».
00.10 Концерт Н. Могилевської
«Весна».

Iíòåð

05.50 Х/ф «Схiдний вiтер 2».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа».
17.50 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок: Потворна
наречена».
23.55 «Речдок».

ICTV

05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!

14.40 «Правда життя».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 Т/с «Слiпа зона».
23.10 Х/ф «Смертельна стежка».
00.50 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди бандитського
Києва».

Enter-фільм

05.10 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.45 Холостяк.
01.10 Про що мовчать жiнки.

05.20 Х/ф «Весiлля з приданим».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
12.10 Х/ф «Тримайся, козаче!»
13.25 Х/ф «Єва хоче спати».
15.20 Х/ф «Розмах крил».
17.05 Х/ф «Командир щасливої
«Щуки».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Смуга перешкод».
00.30 Х/ф «Погань».
02.10, 02.55 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Вiд пацанки до панянки.
13.00, 01.40 Вар`яти.
15.10 Х/ф «Будинок Великої
Матусi».
17.10 Х/ф «Будинок Великої
Матусi 2».
19.10 Х/ф «Брехун, брехун».
21.00 Х/ф «Завжди кажи «так».
23.10 Х/ф «Метод Хiтча».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

06.00, 18.50, 02.30, 03.50 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Удар у вiдповiдь 5».
08.20 Х/ф «Людина президента».
10.15 Х/ф «Людина президента
2».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Швидкiсть».
21.50 Х/ф «Швидкiсть 2».
00.05 Х/ф «Спiймати i вбити».
03.05 «ДжеДАI. Дайджест 2017».
04.30 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

ÑÒÁ

Íîâèé êàíàë

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.20 Т/с «Гра в долю».
14.45 Т/с «Непрекрасна ледi»,
1 i 2 с.
15.30 Т/с «Непрекрасна ледi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.15 Т/с «На качелях
долi».
04.20 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 02.25 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.55
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Таємниця записної
книжки».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Легенди карного розшуку».

7 березня

Неділя
UA:Перший

Наш День

05.15 Факти.
05.40 Анти-зомбi.
06.35 Не дай себе ошукати!
07.30 Секретний фронт.
08.25 Громадянська оборона.
09.25, 13.00, 01.35 Т/с «Розтин
покаже 2».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Спецiалiст».
16.20 Х/ф «Руйнiвник».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Люди у чорному:
Iнтернешнл».
23.35 Х/ф «Повернення героя».
03.50 Я зняв!

ÑÒÁ

05.25 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
07.00 Х/ф «Суєта суєт».
08.50 МастерШеф. Професiонали.
12.15 Хата на тата.
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.10 Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

06.00 У кого бiльше.
07.55, 09.45 Kids` Time.
08.00 М/ф «Зверополюс».
09.50 Х/ф «Вiллоу».
12.40 Х/ф «Сонна Лощина».
14.50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту».
18.10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах».
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Помста Салазара».
23.40 Х/ф «Полювання на янголiв».
01.30 Вар`яти.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50, 03.20 Реальна мiстика.
09.45 Т/с «Дорога додому».
17.00 Т/с «Любов матерi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Любов матерi».
23.00 Т/с «Добрими намiрами»,
1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Добрими намiрами».

ÍÒÍ

04.50 «Легенди бандитського
Києва».
05.15 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Розпад».
07.45 «Будьте здоровi».
08.20 «Україна вражає».
09.20 Т/с «Досьє «Майорка».
12.20 Х/ф «Формула кохання».
14.05 Х/ф «Хiд конем».
15.40 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».

Êàíàë «2+2»

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч.
06.10 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
08.10, 22.50 Хорватiя - Україна. Вiдбiр до Євро-2022 з
футзалу.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 04.05 Верес - Зоря. 1/4
фiналу. Кубок України.
12.05 Парма - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Мiлан - МЮ. 1/2 фiналу
(2006/07). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.00, 00.30 Агробiзнес - Шахтар.
1/4 фiналу. Кубок України.
17.55 Ювентус - Спецiя. Чемпiонат
Iталiї.
19.45 Порту - Баварiя. 1/4 фiналу
(2014/15). Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.20 Фiорентiна - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
05.55 Програма передач.
17.10 Х/ф «Iграшки для дорослих».
19.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
20.50 Х/ф «Гусарська балада».
22.35 Х/ф «Бiнго Бонго».
00.35 Х/ф «Смертельна стежка».
02.15 «Речовий доказ».

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Погань».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Чорний тюльпан».
13.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.20 Х/ф «Два капiтани».
19.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.25 Х/ф «Казка про Жiнку i
Чоловiка».
01.00 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 02.35 «ДжеДАI».
08.00, 00.55 «Загублений свiт».
12.00 Х/ф «Чорний орел».
13.55 17 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - «Мiнай».
16.00 Х/ф «Швидкiсть 2».
18.15 Х/ф «Знамення».
20.45 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
23.00 Х/ф «Урок виживання».
01.50 «ДжеДАI. Дайджест 2017».
03.10 «Цiлком таємно-2017».
04.45 «Найкраще».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 12.40, 13.20, 15.25,
17.55, 18.40, 01.10, 03.15,
05.20 Топ-матч.
06.10 Рух - Десна. Чемпiонат
України.
08.10 Удiнезе - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 20.15, 23.00 Футбол
News.
10.20, 18.10, 18.55 Журнал Лiги
чемпiонiв.
10.50, 01.25 Олiмпiк - Шахтар.
Чемпiонат України.
12.50 Фiнали Лiги чемпiонiв (2020).
13.25 Live. Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
15.55 Live. Фiорентiна - Парма.
Чемпiонат Iталiї.
19.25 Live. Iнгулець - Колос. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.20 Рома - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
03.30 Верона - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
05.45 Програма передач.
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UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15,
02.05, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.45, 22.00 Х/ф «Панi Боварi».
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Спринт 7 км, жiнки.
13.25 Д/с «Дикi тварини».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.10 Мiста та мiстечка.
16.35 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Спринт 10 км, чоловiки.
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом: Марiя
Магдалина».
20.00, 21.25 Д/с «Боротьба за
виживання».
00.40 #ВУкраїнi.
01.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi
вали?»
02.30 Концерт. Сергiй Асафатов.
03.00, 05.00 Бюджетники.
03.50, 05.30 Погода.

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Факти.
05.15 Т/с «Копи на роботi».
07.05, 09.15, 10.35 «На трьох».
08.35, 09.55 Т/с «Вижити за будьяку цiну».
11.05, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.50 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди у чорному».
21.00 Х/ф «Люди у чорному 2».
22.45 Х/ф «Люди у чорному 3».
00.40 Т/с «Розтин покаже 2».
03.15 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.00 «Життя вiдомих
людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 04.10 «ТСН».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.10 «Вечiрнiй квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Iгри приколiв».

Iíòåð

06.20 М/ф.
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 04.20 Х/ф «Iграшка».
13.00 Х/ф «Солодка жiнка».
15.00 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».
16.40 Х/ф «Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
18.15, 20.30 Т/с «Добровольцi».
20.00 «Подробицi».
23.00 «Великий бокс. Владислав
Сиренко - Камiл Соколовськi».
23.55 Х/ф «Слiди апостолiв».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Навколо М».

ÑÒÁ

06.10, 10.50 Т/с «Полонена».
07.55 Неймовiрна правда про
зiрок.
17.05 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.22 Dizel Night.
00.15 Звана вечеря.

Íîâèé êàíàë

05.30 Вар`яти.
08.15, 09.55 Kids` Time.
08.20 М/ф «Феї i легенда таємничого звiра».
10.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше.
14.10 Х/ф «Персi Джексон i викрадач блискавок».
16.50 Х/ф «Персi Джексон i море
чудовиськ».
18.50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту».
22.10 Х/ф «Боги Єгипту».
00.50 Х/ф «Тупий i ще тупiший 2».
03.00 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 04.45 Реальна мiстика.
08.55 Х/ф «Доктор Щастя».
11.00 Т/с «Тайсон».
14.50 Т/с «Тростинка на вiтру»,
1 i 2 с.
15.20 Т/с «Тростинка на вiтру».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Музична платформа.
01.00 Т/с «Пташка спiвоча», 1
i 2 с.
02.15 Т/с «Пташка спiвоча».

ÍÒÍ

05.50 Х/ф «Загадка Ендхауза».
07.45 Х/ф «Суто англiйське
вбивство».
10.55 Х/ф «Вантаж без маркування».

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 1 березня
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 Провінційні вісті.
Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30. 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Дочки-матері»
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Виверження вулкану» +16

Вівторок, 2 березня
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 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
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.«Дрібка перцю»
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади
21.30 Shift. Життя в цифрі
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Застиглі в часі» +16

Середа, 3 березня
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 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS
08.40, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Кільцеві перегони» +12
15.35 Те, що любиш
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Дорога на грецьке
весілля» +12

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Френкі та Джоні
одружені»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Жінка з тіні» +16

П’ятниця, 5 березня
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,

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Розмах крил».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.35 «Моя правда».
10.25 «Невiдома версiя».
11.15 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
14.40 Х/ф «Два капiтани».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
00.45 Х/ф «Ялинка, кролик i
папуга».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.05, 08.10, 02.55 «ДжеДАI».
09.10 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Кинджали-близнята».
15.00 Х/ф «Подвiйний дракон».
16.50 Х/ф «Швидкiсть».
19.00 Х/ф «Зламана стрiла».
21.05 Х/ф «Чорна дiра».
23.10 Х/ф «Ворог мiй».
01.15 Х/ф «Турнiр на виживання».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 17.55, 20.55, 23.40,
01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Севiлья - Фiорентiна. 1/2
фiналу (2014/15). Лiга Європи УЄФА.
08.10, 01.55 Парма - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Мiлан - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
12.10 Хорватiя - Україна. Вiдбiр до
Євро-2022 з футзалу.
13.50 Агробiзнес - Шахтар. 1/4
фiналу. Кубок України.
15.55 Live. Спецiя - Беневенто.
Чемпiонат Iталiї.
18.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.55 Live. Удiнезе - Сассуоло.
Чемпiонат Iталiї.
21.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
21.40 Live. Ювентус - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
23.55 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат України.
03.55 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

14.30 М/с «Черевички»
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «ЕкоЛюди»
20.10 ВУКРАЇНІ
20.55 «ЕкоЛюди»
21.05 Т/с «Імперія»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні. Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Культ.Особистості
0.25 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»

Вівторок , 2 березня

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 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Останній подарунок»
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Наші вітання
18.00 ВЕРВИЦЯ СОЛІДАРНОСТІ МОЛОДІ.Пряма трансляція
19.30 У фокусі Європа
20.10 Іво Бобул,«Крила мрій моїх»
21.10, 03.50 Х.ф. «Володар бурі» +16
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Останній подарунок»
03.00 Хіт-парад

Неділя, 7 березня

Середа, 3 березня

06.00, 20.00 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, 21.45 Древо
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернопіль
11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
22.00, 04.15 Х.ф.«Тринадцятий поверх» +16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Володар бурі» +16.

6.15 М/ф «Велика подорож»
6.25 Цикл «Українська абетка першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Супер – чуття»
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.50 Піщана казка
13.55 Додолики
14.05 Марійчин Першосвіт
14.10 М/с «Як Козаки у хокей грали «
14.30 М/с “День,коли щастить”
14.40 «Шо? Як? «
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
21.05 Т/с «Імперія»
21.50 Буковинські загадки
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Культ.Особистості
0.25 Х/ф «Гетьманські клейноди»

Четвер, 4 березня
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 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
14.10, 01.00 Х.ф.«Ангел з майбутнього»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 Завтра-сьогодні
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Сім’я» +16

12.40 Т/с «Досьє «Майорка».
15.35, 03.30 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Формула кохання».
21.15 Х/ф «Iграшки для дорослих».
23.05 Х/ф «Мiсто пороку».
01.20 «Хвороби-вбивцi».
03.55 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя».

6.15 М/ф «Колосок»
6.25 Цикл «Українська абетка першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Країна пісень
10.30 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.50 Піщана казка
13.55 Додолики
14.05 Цикл «Українська абетка всесвіт
першосвіт»
14.10 М/с «Про порося ,яке вміло грати
в шашки»
14.20 М/с «Неслухняна мама»
14.30 М/с «Повертайся Капітошко»
14.40 «Шо? Як? «
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 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.05 Т/с «Імперія»
21.50 Загадки чернівецьких атлантів
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Культ.Особистості
0.25 Д/ф «Северин Наливайко. Остання
битва!»

Субота, 6 березня

UA:Тернопіль
Понеділок, 1 березня
6.15 М/ф «Найсправжнісьнька пригода»
6.25 Цикл «Українська абетка першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40
Новини
9.15 Крутий заміс
9.50 Енеїда.
10.30 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття»
13.05 Д/п»Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.50 Піщана казка
13.55 Додолики
14.05 Цикл «Українська абетка всесвіт
першосвіт»
14.10 М/с «Як і песик і кошеня мили
підлогу»
14.20 М/с «Ниточка та кошеня»
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Четвер, 4 березня
6.15 М/ф «Коп і Штик -завзяті кроти»
6.25 Цикл «Українська абетка першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Країна пісень
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/с «»Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.50 Піщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселі саморобки
14.10 М/с «Кривенька качечка»
14.20 М/с «Горщик сміхотун»
14.30 М/с «Свара»
14.40 «Шо? Як? «
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
21.05 Т/с «Імперія»
21.50 Земля, наближена до неба
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Х/ф «Вавилон ХХ»

П’ятниця, 5 березня
6.15 М/ф «Повертайся, Капітошко»
6.25 Цикл «Українська абетка першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.30 Т/с «Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/с «»Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.50 Піщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселі саморобки
14.10 М/с «Козлик та ослик»
14.20 М/с «Чудасія»
14.30 М/с «Ватажок»
14.40 “Шо? Як? “
15.05 Теніс. Кубок Девіса. Матч Україна-Ізраїль
19.00 ЗміниТИ
19.20 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»
19.30 ВУКРАЇНІ
20.05 Сьогодні.Головне
21.05 Т/с «Імперія»
21.50 Люди Є
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Загадки чернівецьких атлантів

Субота, 6 березня
6.15 М/ф «Про кішку ,яка упала з неба»
6.30 Веселі саморобки
6.35 М/с «Як козаки у футбол грали»
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ.UA:Волинь
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.35 «Шо? Як? «
10.50 Піщана казка
11.00 Теніс. Кубок Девіса. Матч Україна-Ізраїль
18.00 ЗміниТИ
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Відтінки України
19.55 Ток-шоу «Зворотний відлік»
21.30 Х/ф «За вітром»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
00.00 ВУКРАЇНІ
0.25 Д/ф «Клітка для двох»

Неділя, 7 березня
7.00 Новини
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест
7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись
8.00, 8.55 Новини
8.30 Д/с «Дика прогулянка»
9.10 Д/с « Світ дивовижних тварин «
10.00 Загадки чернівецьких атлантів
10.15 Культ .особистості
10.35 Енеїда
11.25 Х/ф «Тюльпани для Роуз»
13.00 Я вдома
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с «Як Козаки у хокей грали «
14.35 М/с «Дострибни до хмаринки»
14.45 М/с «Як Петрик Пяточкін слоників
рахував»
14.55 М/с «Літачок Ліп»
15.05 Цикл «Українська абетка всесвіт
першосвіт»
15.10 Додолики
15.20 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Маршрутом змін
16.20 Разом
16.40 Пліч -о -пліч
17.00 Х/ ф «Апостол Павло: Диво на
шляху в Дамаск»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Обличчя ,
19.45 На східному фронті
20.45 Пліч -о-пліч
21.10 Д/с «Секрети історії. Портрети»
22.50 Загадки чернівецьких атлантів
23.00 Життя післязавтра
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.00 Артефакти
0.25 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»
0.00 Артефакти
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Смачна сторінка

14 чудових страв,
які можна приготувати
за пів години

В

томилися думати про
те, що приготувати
на обід або вечерю?
Ми відібрали найкращі
рецепти, щоб полегшити
ваше життя. Готуйте з
нами швидко і смачно.

Супи
Суп з копченостями і
сочевицею

Салати

Салат з тунця

Потрібно: 1 банка консервованого тунця у власному соку, 1 банка
консервованої квасолі, 2 великих
солоних огірки, 1 великий свіжий
огірок, ½ цибулини, 1 ст. л. оцту, 2 ст.
л. олії.
Приготування: цибулю наріжте півкільцями, обшпарте окропом
і залийте розведеним оцтом. Відставте, нехай маринується. В цей час
поріжте огірки, злийте рідину з квасолі, дістаньте тунця з банки і розламайте його виделкою на шматочки.
Змішайте інгредієнти. Дістаньте
цибулю з оцту і додайте в салат. Полийте суміш олією, щедро поперчіть.
А ось солити варто обережно: огірки і
тунець вже внесли свою лепту.

Потрібно: 200 г копченостей
(курка, грудинка, реберця), 200 г сочевиці (шукайте ту, що для супів. В
інструкції з приготування на пачці
її радять варити близько 20 хв.), ½
моркви, ½ цибулини, 1 ст. л. олії.
Приготування: у каструлю
покладіть сочевицю і нарізані копченості (якщо використовуєте ребра, відокремте м'якоть від кістки),
залийте водою, відправте на вогонь.
Наріжте цибулю і обсмажте на сковороді. Після того, як зарум'яниться, додайте натерту моркву і продовжуйте
обсмажувати. Коли сочевиця буде
готова, додайте в каструлю вміст
сковороди і прокип'ятіть ще пару
хвилин.

Грибний суп-пюре

Другі страви

Псевдоцезар

Потрібно: 1 качан салату айсберг, 2 філе курячої грудки, 3 ст. л.
олії, 3 скибочки батона, 1 зубчик часнику, 50 г сиру, 2 ст. л. майонезу.
Приготування: дрібні шматочки філе обсмажте на 1,5 ст. л. олії
до готовності. На сусідній конфорці
розігрійте в сковороді олію, натріть
туди часник, підрум'яньте нарізаний
кубиками батон. Якщо є час, попередньо зріжте з хліба скоринку. Нарвіть айсберг в миску руками, викладіть зверху курку, сухарики, натріть
сир, заправте майонезом. Якщо подавати салат будете не відразу, майонез
розміщуйте між айсбергом і куркою,
так сухарі залишаться хрусткими.
Додайте кілька нарізаних навпіл томатів чері, щоб отримати більш соковитий варіант салату.

Потрібно: 600 г печериць, 200
г цибулі, 1 дрібка коріандру (меленого), 600-800 мл молока, 2 гілочки
базиліку, 1 ст. л. соняшникової олії, 1
ст. л. насіння гарбуза, за смаком сіль
та перець.
Приготування: гриби і цибулю поріжте невеликими шматочками. Обсмажте на пательні з
соняшниковою олію до готовності,
періодично помішуючи (приблизно 6-7 хв). Додайте сіль, перець і
мелений коріандр. Обсмажені цибулю і гриби викладіть в каструлю
і додайте трохи молока. Перебийте
до однорідного стану блендером.
Додайте молоко, що залишилося, і
ще раз перебийте блендером. Ви можете додати різну кількість молока і
зробити суп менш або більш густим.
Проваріть суп на середньому вогні
протягом 3-4 хв. Подавайте з насінням гарбуза і листочками базиліку.

Куряче філе з ананасом,
цвітною капустою
і брокколі

Потрібно: 2 філе курячої грудки, 3 кільця консервованого ананаса,
400 г брокколі, 2 ст. л. оливкової олії.
Приготування: невеликі шматочки курки обсмажте на змащеній
олією сковороді до золотистої скоринки, додайте нарізані кубиками
ананаси і суцвіття брокколі. Не забуваючи помішувати, доведіть страву
до готовності.

Качка з фунчозою

Картопляний крем-суп
від Євгена Клопотенка

Салат з копченою
ковбасою

Потрібно: 200 г копченої ковбаси, ½ невеликої капустини, 2 великих помідора, 1 банка консервованого зеленого горошку, 4 ст. л. майонезу.
Приготування: ковбасу і помідори наріжте соломкою, капусту
нашаткуйте, додайте горошок і заправте майонезом. Не забудьте поперчити, так смачніше.

Приготування: картоплю очистіть і наріжте довільними шматочками. Що меншими будуть шматочки, то швидше звариться картопля.
Залийте картоплю 1 літром питної
води. Додайте лавровий лист, запашний перець і часник (2 зубчики).
Варіть до готовності картоплі, приблизно 15-20 хв. Посоліть за смаком.
Картопляний відвар не зливайте, він
знадобиться для подальшого приготування. Перекладіть картоплю
в чашу блендера і додайте зовсім
небагато картопляного відвару і
вершки (100 мл). Не забудьте забрати лавровий лист, часник і горошини
запашного перцю. Вони вже віддали страві всі свої аромати. Додайте
до картоплі куркуму (1-2 ч. л.). Вона
надасть незвичайного кольору, тонкого смаку і аромату картопляному супові. Перебийте картоплю в
блендері до однорідного кремового
стану. Густоту крем-супу регулюйте
картопляним відваром. Якщо є необхідність - доведіть суп до потрібного
смаку, додаючи сіль. Яблуко наріжте
дрібними кубиками. Якщо є бажання
і час, то можете злегка промаринувати шматочки яблука в оцті з цукром.
Маринований імбир (1 ст. л.) теж
подрібніть. При подачі прикрасьте
крем-суп яблуками та імбиром. Посипте міксом свіжомеленого перцю.

Потрібно: 4-5 картоплин, 100
мл вершків (15-20%), 2 зубчики часнику, 1-2 ч. л. куркуми, 1 шт. лаврового листа, 1 яблуко (кисло-солодке),
1 ст. л. імбиру (маринованого), 2-3
горошини духмяного перцю, сіль за
смаком.

Потрібно: 200 г філе качки, 200
г фунчози (рисова локшина, можна
придбати і в українських супермаркетах), 2 ст. л. соєвого соусу, ½ болгарського перцю, 1 солоний огірок, 1 ст.
л. олії.
Приготування:
шматочки
філе обсмажте на олії, потім додайте
соєвий соус (якщо занадто солоний,
розбавте), нарізані перець і огірок.

Тримайте на вогні до готовності качки. Паралельно приготуйте фунчозу
так, як написано на упаковці, зазвичай її досить залити окропом на кілька хвилин. Змішайте локшину і м'ясо,
і страва з азіатською ноткою готова.

Свинина
в гранатовому соусі

Потрібно: 300 г свинини, ½ цибулини, 2 ст. л. гранатового соусу, 1 ст.
л. соняшникової олії.
Приготування: дрібно наріжте свинину - так вона швидше приготується. Обсмажте її на олії разом
з цибулею до напівготовності. Додайте в сковороду гранатовий соус і
трохи води, щоб м'ясо тушкувалось.
Якщо гранатовий соус без кислинки,
вичавіть у свинину трохи лимонного соку, ваша мета - щоб страва була
кисло-солодкою. І не забудьте посолити. Як гарнір до цієї страви можна
вибрати що завгодно. Якщо хочете
щось по-справжньому швидке, спробуйте вівсянку на воді. Якщо є час,
приготуйте булгур або рис, вони добре поєднуються з солодкістю гранатового соусу.

Йока – вірменська
страва з лаваша

мисці яйця, борошно і цукор, але не
збивайте. Вилийте суміш на застелене пергаментом деко і розрівняйте
ложкою. Випікайте при 200°C близько 15 хв. Приблизно з восьмої хвилини перевіряйте готовність, рулет
повинен пропектися, але зберегти
еластичність. Коли тісто приготується, покладіть бісквіт прямо з папером
на рушник і скачайте в рулет. Потім
акуратно видаліть папір і дайте тісту
охолонути. Після цього розгорніть
бісквіт, змастіть варенням і загорніть
знову.

Слойки з ягодами

Потрібно: 300 г готового листкового тіста (купіть заздалегідь у магазині), 1 ст. л. цукру, 1 ст. л. крохмалю, 1 склянка ягід.
Приготування: тісто злегка
розкачайте, наріжте на квадрати.
Ягоди покладіть в сотейник, додайте цукор і крохмаль, нагрійте. Помішуйте акуратно, щоб зберегти ягоди
цілими. Коли цукор розчиниться,
зніміть з вогню. У квадратика з
тіста сформуйте невеликі бортики,
в центр викладіть ложку начинки.
Повторюйте маніпуляції, поки не
скінчиться тісто або начинка. Помістіть слойки на деко, застелене
пергаментом, і відправте в розігріту
до 200°C духовку приблизно на 15 хв.

Грушевий крамбл

Потрібно: 4 тонких круглих
лаваша чи тортильї (можна взяти і
звичайний прямокутний лаваш, тоді
загортайте його, як вам зручніше), 2
яйця, шматочок сиру та (або) бринзи, зелень (петрушка, кріп, зелена
цибуля), трошки олії, сіль та перець
за смаком.
Приготування: яйця збовтуємо виделкою у глибокій тарілці та
змащуємо яйцем лаваш. Посипаємо
тертим сиром та бринзою. А тоді
подрібненою зеленню. Якщо сир солоний, можна не солити. Пательню
змащуємо тонким шаром олії та добре розігріваємо. Загортаємо лаваш
так, щоб вийшов трикутник. Викладаємо на гарячу пательню та обсмажуємо до рум'яності з обох боків. Перекладаємо на тарілку. Подавати та
їсти йоку треба неодмінно гарячою,
тоді вона набагато смачніша!

Потрібно: 2 груші, 50 г вершкового масла, 40 г борошна, 50 г цукру.
Приготування: груші почистіть, натріть на крупній тертці і
перекладіть в жароміцний посуд. Розітріть холодне масло з борошном і
цукром, щоб вийшла крихта. Це можна зробити руками, але кухонний
комбайн з насадкою-ножем значно
прискорить процес. Крихту викладіть поверх фруктів, запікайте страву при 200°C, поки не приготується
тісто. Подавайте крамбл теплим,
можна додати морозиво.

Яблучна шарлотка

Потрібно: 1 склянка пшеничного борошна, 3 яблука, 1 склянка
цукру, 1/2 ч. л. гашеної соди, 3 яйця, 1
ч. л. меленої кориці.
Приготування: розігріваємо
духовку. Відокремлюємо білки від
жовтків. Білки збиваємо в міцну піну
міксером, поступово додаючи цукор.
Продовжуємо збивати, додаючи по
одному жовтки, потім гашену соду та
борошно. Тісто за консистенцією має
нагадувати сметану. Додаємо корицю.
Чистимо та нарізаємо шматочками
яблука. Укладаємо їх на дно змащеної форми. Заливаємо яблука тістом.
Ставимо пиріг у духовку, розігріту до
Рулет з варенням
180 градусів. Через 30 хв. перевіряємо
Потрібно: 3 яйця, 3 ст. л. борош- готовність за допомогою зубочистки:
на (90 г), 3 ст. л. цукру (90 г), 150 г ва- якщо тісто на ній не залишається рення.
значить воно готове! Зверху посипаєПриготування: змішайте в мо шарлотку корицею.
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Оголошення

Тернополяни
за рік витратили на
нові авто понад
28 млн доларів

З

гідно з результатами продажів
2020 року, в Тернополі та
області реалізували 1 тис. нових
автомобілів на загальну суму понад 28
млн доларів.
Серед брендів бестселером були автомобілі
Renault. За рік в регіоні зареєстрували 275 таких
машин на суму 4,1 млн доларів. Також попитом
користувались Toyotaі Kia, – йдеться у рейтингу
сайту з продажу авто RST.ua.
Серед моделей найбільше продажів отримав
кросоверRenaultDuster. У регіоні зареєстрували
192 авто цієї моделі на суму 2,9 млн доларів.

Б

ерезень 2021 року буде досить
прохолодним, особливо його
перша половина. І, загалом, за
словами заступниці начальника відділу
метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталії
Голені, весна цього року буде пізньою.
Суттєвого потепління варто чекати тільки
в середині березня. Водночас, синоптик
не виключає також відчутне зниження
температури та сніг.
Погода у березні загалом буде прохолодною, у 2021
році очікувати високих температур від першого місяця
весни не варто. Відповідний прогноз зробила ВазіраМартазінова, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського
гідрометеорологічного інституту НАН.
Також вона прогнозує, що значних перепадів та
"стрибків" температур не передбачається. Температура
повітря буде підвищуватися щодня, але цей процес буде
повільним. Синоптик назвала це "затяжною" весною.

ОГОЛОШЕННЯ

Максимальні показники у перших двох декадах місяця значаться на рівні +9… +10 градусів вище нуля.
Водночас нічні температури будуть на рівні нуля або з
невеликими мінусами. На півночі країни ще прохолодніше. Також прогнозують дощ та дощ з мокрим снігом в
окремі дні.Третя декада березня буде теплішою. Під кінець місяця денні максимуми будуть на рівні +15 … +18
градусів.

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ПрАТ "Теребовлянське заводоуправління
будматеріалів "Будівельник" планує видобувати пісковики (корисна копалина загальнодержавного значення), придатних для виробництва блочних виробів, бутового каменю та
щебеню з Буданівського родовища, яке розташоване в селі БуданівЧортківського(Теребовлянсього) району Тернопільської області.
В адміністративному відношенні родовище знаходиться на землях Білобожницької
сільської територіальної громади с. БуданівЧортківського (Теребовлянського) району
Тернопільської області. Місто Теребовля знаходиться в 15 км на північ; м Тернопіль - в 44
км на північний захід від родовища. Найближча залізнична станція Деренівка розташована
на відстані близько 10 км на північний схід від
родовища.
Згідно з Протоколом від 29.03.2018 № 4341
засідання колегії Державної комісії України
по запасах корисних копалин при Державній
службі геології та надр України на Буданівському родовищі станом на 01.01.2018 р. затверджені балансові запаси пісковиків у кількості 4292 тис.м3, у тому числі за категоріями
А – 1382 тис.м3, В – 459 тис.м3, С1 – 2451 тис.м3
Відповідно до продовженого спеціального
дозволу на користування надрами площа Буданівського родовища складає 31,6 га.
ПрАТ «Теребовлянське заводоуправління
будматеріалів «Будівельник» планує здійснювати видобувну діяльність в межах земельної
ділянки площею 4,6 га.Відведення додаткових
земельних ділянок, для потреб, пов’язаних з
користуванням надрами буде здійснюватись
відповідно до вимог чинного законодавства.
При виробничій потужності кар’єру 27,639
тис.м3з видобутку гірничої маси за рік, термін
роботи кар’єру складе понад 155 років.
(загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «Теребовлянське заводоуправління будматеріалів «Будівельник», код ЄДРПОУ00291552.
Юридична адреса: 48100, Тернопільська
область, Тернопільський (Теребовлянський) район, м. Теребовля,вул. Підзамче,
будинок113. Тел.: +38(067)351-82-01. Директор – Олійник Іван Тадейович.
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по бать-
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

кові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Департамент екологічної оцінки та
контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50;
e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа
– Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна
особа)

4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої
діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля
Згідно особливих умов спеціального дозволу
на користуваннянадрами №1781 від 16березня 1999року виданого Державною службою
геології та надр України для Буданівського
родовища пісковиків обов’язкове проведення
процедури оцінки впливу на довкілля (Закон
України «Про оцінку впливу на довкілля»).
(вид рішення про провадження планованої
діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його
видачу)

5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить25 робочих днів (не менше 25,але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазнача-

ється у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження
та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період.
Громадські слухання (перші) відбудуться: не
передбачаються.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: не
передбачаються.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений
територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо
планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Департамент екологічної оцінки та
контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50;
e-mail: OVD@mepr.gov.ua Контактна особа
– Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами
ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
20209146570
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої
діяльності)

7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений
територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, тел.
(044) 206-31-40, (044) 206-31-50; e-mail: OVD@
mepr.gov.ua Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності на 250 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації
(відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час,
з якого громадськість може
ознайомитися з ними
Приміщення
Буданівськогостаростинського округу Білобожницької ОТГ, c.
Буданів,
Чортківський
(Теребовлянський) район, Тернопільська область, тел.
+38(03551) 4-51-31; +38(097) 597-03-33.
Громадськість може ознайомитися з документами з 24лютого2021року.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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ГОРОСКОП

Вітаємо!
Шановного

Сергія Михайловича Сума
із 50-річчям!

Дорогий ювіляре! Вітаємо Вас із золотим ювілеєм — такою прекрасною, важливою датою! Попереду ще багато років творчих рішень, відкриттів, можливостей досягти у житті всього, чого можна побажати.
Це можливе здійснити за допомоги вашого великого життєвого досвіду
та практичного знання, цілеспрямованості, діловитості та впевненістю у своїх силах.
Дозвольте побажати Вам удачі та везіння. А ще - міцного здоров’я, дороги до мети без перешкод. Бути мужнім і шляхетним, гідним любові та
уваги близьких і рідних. Щастя Вам!
З повагою - колектив відділу поштових послуг ТД АТ «Укрпошта».

Вітаємо!

Доброго і щирого
брата, швагра,
дядька

Миколу
Ілліча
Мечика

із села Кушлин
Кременецького
району
із 60-річчям!
Бажаємо миру і спокою, теплого сонця,
Ласкавої долі, доброго віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Бо 60 – це зовсім небагато,
То лише життєва важлива пора,
Це – прекрасне ювілейне свято,
Це минулого й майбутнього вага.
Тож хай здоров’я не зрадить завчасно,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Нехай Господь в житті допомагає,
Дарує довголіття й безмір ласк,
Нехай любов із неба посилає,
Сьогодні, завтра й повсякчас!
З повагою - сестра Раїса, швагро
Володимир, племінниці Наталя та
Світланка Гаврилюки із села Великі
Вікнини Збаразького району.

Вітаємо!

Начальника караулу 18-ї ДПРЧ

Андрія Ігоровича
Палинського , водія
Богдана Васильовича
Гомзяка, командира відділення
Андрія Васильовича
Кусеня – іменинників лютого!
Ми з Днем народження вітаєм
Та дуже щиро побажаєм:
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра!

З повагою - колектив
Козівського районного сектору
та 18 державної пожежнорятувальної частини.

Вітання

Вітаємо!

Дорогу донечку, турботливу, добру сестричку і
тьотю

Катерину Яківну Поліщук

із села Вікнини на Збаражчині
із 40-річчям!
Бажаємо фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, легко удасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Від душі з ювілеєм щиро вітаєм,
Хай тільки все гарне завертає у дім!
Хай кожен день здається дивним сном,
Який Тебе робив би щасливішим,
І будь завжди оточена теплом
Найближчих, найдорожчих,
найрідніших!
Під мирним небом, в радості без меж
Живи в достатку, в спокої, в любові,
Від долі, кажуть люди, не втечеш,
Тож хай вона складається казково!
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!
Нехай зозуля кує щоліта:
Многая, многая, многая літа!

З любов’ю - мама Таня, сестри Іра й Оксана,
швагри Михайло і Микола, племінники Андрій,
Марійка, Юра, Ваня і Віка.

З 24 лютого по 2 березня

Овен

Попереду перевiрки, якi органiзовуватимуть державнi органи. Штрафи можуть досить серйозно вдарити по вашій кишені, тож ретельно перевiрте документацiю.

Телець

Цей тиждень почнеться з жорсткої економiї. Ви не
витрачатимете гроші на непотрiбнi речi, а, навпаки,
робитимете заощадження.

Близнюки

У вас є заповiтна мрiя - час зайнятися її здійсненням. У роботі вас супроводжуватиме успіх, сміливо дійте і не зневірюйтеся у власних силах.

Рак

Більше часу приділіть здоров’ю і спілкуванню з
близькими людьми. В роботі довіряйте власній інтуїції
- є можливість отримати чималі прибутки.

Лев

Нарештi ви досягли всього, що вам необхідно для
життя. Тепер зможете більше часу приділяти собі та
близьким. У вихiднi вiдвiдайте батькiв.

Діва

Ваше особисте життя стане яскравим і засяє новими фарбами. Ви зможете знайти собі нове захоплення,
якому присвячуватимете майже весь вільний час.

Терези

Наприкiнцi тижня ви отримаєте неприємну звістку,
яка порушить усі подальші плани. Це сильно вплине на
душевний спокiй. Радимо звернутися до психолога.

Скорпіон

У декого з вас з’являться серйознi стосунки, вдасться навiть створити сiм’ю. Це стане початком нового
перiоду в особистому життi.

Стрілець

Останнiм часом у вашому бiзнесi з’являється все
бiльше конкурентiв. Щоб запобiгти цьому, тримайте
язик за зубами.

Козеріг

Удача сприйтиме у роботі й особистому житті, тому
втілюйте те, про що давно мрієте. Але в жодному разi
не грайте в азартнi iгри.

Водолій

У вас є всі шанси поліпшити життя. Це стосується
не лише роботи, а й стосункiв iз людьми, вiд яких ви
залежите i з якими доводиться стикатися.

Риби

Щоб досягти бажаної мети, доведеться подолати
не один бар’єр. Але гра варта свiчок. Дехто з вас знайде
свою другу половинку.

