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У ціну газети враховано вартість
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в Україні катастрофою,
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Пенсіонери Тернопільщини
На Тернопільщині
живуть найбідніше
стартувала вакцинація В
від коронавірусу

Україні пенсіонери отримують різні за
розміром виплати залежно від регіону. В
Києві, наприклад, у середньому отримують
4,7 тисяч гривень, а в Тернопільській області - 2,7
тисяч.
Середній розмір пенсій становить 3,5 тисяч гривень.
Найбільше отримують у Києві. Після столиці слідують Донецька та Луганська області з показниками 4,5 та 4,2 тисячі,
відповідно. Найбідніше живуть пенсіонери Тернопільщини,
йдеться в довідкових даних Пенсійного фонду України.
Розмір пенсії залежить від двох показників: стажу й розміру зарплати. З огляду на те, що в Києві середня зарплата
традиційно вища, ніж в інших регіонах, тут також найвища
середня пенсія.

В Україні поширюють
фальшиві гроші

Ф

В

В області імунізували вже понад
300 лікарів та медпрацівників

акцинація від коронавірусу в
області стартувала 25 лютого.
Вакцину Oxford/AstraZeneca
від COVID-19 привезли зі столиці
напередодні серед ночі. Перша партія
налічувала 16 тисяч доз і її вистачить
для імунізації 8 тисяч жителів області.

дитячої лікарні Ольгу Дивоняк. Жінка з початку пандемії разом зі своїми колегами стала на
боротьбу із вірусом.
- Моя чітка позиція, мій вибір на сьогодні –
вакцинація. Як інфекціоніст я розумію, що маю
бути захищена, аби працювати у медичному
колективі, надавати допомогу дітям.
Щоб мої рідні теж були здоровими, я 4
Першою у місті вакцинували завідувачку ін- мушу вакцинуватися перша, – розпо- стор.
фекційного відділення Тернопільської міської віла Ольга Дивоняк.

Погода в Тернополі й області

3 березня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 3-7 градусів
тепла. Схід сонця - 6.56,
захід - 18.04.
4 березня - хмарно з проясненням, без
опадів,
температура
повітря вночі 0-1, вдень
7-10 градусів тепла. Схід

сонця - 6.54 захід - 17.05.
5 березня - хмарно, дощ зі снігом, сніг,
температура повітря
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 1-2 градуси
тепла. Схід сонця - 6.52,
захід - 18.07.
6 березня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 2-5 градусів

морозу, вдень 0-1 градус
тепла. Схід сонця - 6.50,
захід - 18.08.
7 березня - ясно, без
опадів, температура повітря вночі 3-4 градуси
морозу, вдень 0-3 градуси тепла. Схід сонця 6.48, захід - 18.10.
8 березня - хмарно з проясненням, без
опадів,
температура

повітря вночі 2-3, вдень
1-2 градуси морозу.
Схід сонця - 6.46, захід 18.11.
9 березня - хмарно з проясненням, без
опадів,
температура
повітря вночі 3-6, вдень
1-3 градуси морозу.
Схід сонця - 6.44, захід 18.13.

альшивки купують онлайн, а потім
збувають через дрібні магазини.
Найчастіше підроблюють купюру в 500
гривень. За словами радника голови правління
одного з банків Василя Невмержицького,
в інтернеті можна натрапити на десятки
оголошень, у яких за 20% від номіналу готові
продати від 10 тисяч підроблених гривень, пише
Бізнес.ua.
Продавці фальшивок найчастіше стверджують, що їхні
«гроші» приймають термінали, а без спеціальної техніки
«банкноти» неможливо відрізнити від справжніх.
«Зазвичай, якість підроблених банкнот значно гірша,
ніж у справжніх. Але іноді розпізнати фальшивку буває досить складно», - сказала виконавча директорка Незалежної
асоціації банків України Олена Коробкова.
Рідше підробляють купюри номіналом до 100 гривень:
це невигідно. Поліція час від часу «накриває» фальшивомонетників, які в домашніх умовах виготовляють валізи готівки. Виробники фальшивок передають їх реалізаторам, а ті
створюють акаунти в Telegram і розміщують інформацію на
профільних форумах. Далі діє два канали: гроші або надсилають «Новою поштою», або доставляють «скарбами». В такому разі товар передають «скарбменам», які ховають його
на вулицях і надсилають клієнтові карту й опис «схованки».

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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2021-й стане для Тернопільщини роком
масштабних дорожніх проєктів

До кінця року за програмою «Велике будівництво» збудують та відремонтують 6,5 тисяч км доріг
по всій країні. Серед головних дорожніх проєктів - траса М-30 довжиною 1 400 км,
яка стане найдовшою в країні і зв'яже Захід і Схід України.

Д

ілянка майбутнього
автошляху М-30
Стрий – Ізварине в
Тернопільській області
проходить від меж
Івано-Франківщини
та Хмельниччини
через Тернопіль. Від
обласного центру до межі
Хмельницької області її
лагодили у 2018 році. А от
від Тернополя через місто
Бережани до меж ІваноФранківської області цей
автошлях не знав ремонту
ще з 1990-х років. Тому
ця ділянка – перший
новий об’єкт «Великого
будівництва» у 2021 році
на Тернопільщині.

Як зазначає голова ОДА
Володимир Труш, довгоочікуваний ремонт дороги М-12
між Тернополем та Бережанами стартує цього місяця. Уже

укладений договір з підрядною організацією.
«Цьогоріч у рамках програми «Велике будівництво» ми
відремонтуємо 47 км відрізка дороги М-12, який не знав

ремонту майже 30 років. Уже
підписали угоду з підрядною
компанією Onur. Заплановано,
що ремонтні роботи стартують з другої половини березня», - каже голова ОДА Воло-

димир Труш.
Поточний середній ремонт
цієї діляники включатиме:
укріплення ділянки за допомогою регенерації основи,
вирівнювального шару круп-

Довгоочікуваний ремонт дороги М-12
між Тернополем та Бережанами стартує:
підписано угоду з підрядною організацією
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березня Служба
автомобільних доріг у
Тернопільській області
та переможець тендеру на
поточний середній ремонт
автошляху М-12 Стрий –
Тернопіль – Кропивницький
– Знам’янка, компанія Onur,
підписали договір. Турецький
дорожній гігант відновить 47
км від Тернополя до Бережан.
Ця ділянка – перший новий об’єкт
«Великого будівництва» у 2021 році
на Тернопільщині. Ремонт автошляху
М-12 є пріоритетом президентської
програми, адже разом з автошляхом
М-04 він утворить новий маршрут,
присвячений 30 річниці Незалежності. Траса М-30 пролягатиме від Стрия
(Львівська область) до Ізвариного (Луганщина) і стане найдовшою в Україні.
Загальна довжина дороги становитиме 1392,3 км. Вона символічно “зшиє”
Захід країни та Схід, в тому числі тимчасово окуповані території. Ізварине з
2014 року захоплене бойовиками, та
після перемоги над ними дорогу до
цього селища теж буде відновлено.
Ділянка майбутнього автошляху
М-30 Стрий – Ізварине в Тернопільській області проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини через Тернопіль. Від обласного центру до
межі Хмельницької області її лагодили
2018 року. А от від Тернополя через
місто Бережани до меж Івано-Франківської області цей автошлях не знав
ремонту ще з 1990-х років.
У 2021 році цей маршрут буде від-

новлено повністю. Більша частина,
вищезгадані 47 км, за допомогою поточного середнього ремонту. У самих
Бережанах, з огляду на необхідність
ремонту старих комунікацій під дорогою буде капітальний ремонт. Інша
ділянка капремонту – від Бережан до
меж Прикарпаття. Також днями Тернопільська міська рада оголосила, що
отримала державне фінансування на
ділянку дороги М-12, котра перебуває
у неї на балансі. У результаті у 2021
автошлях Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка буде відновлено
на всій протяжності.
Але повернімося до поточного середнього ремонту першого 47-кілометрового відрізка дороги М-12, на
котрий укладено договір. Між Тернополем та Бережанами роботи стартують вже у другій половині березня.
Заплановано, що техніка рухатиметься
із села Підгороднє на захід. Частину
робіт, як зазначив переможець тендеру, виконуватиме субпідрядна організація.

Що включатиме поточний
середній ремонт?

«Конструктив дорожнього одягу
складатиметься з наступних шарів:
укріпленої за допомогою регенерації
основи, вирівнювального шару крупнозернистого асфальтобетону та фінішного шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Аналогічний вид
ремонту проведено від Тернополя до
Підволочиська, до Кременця, Чорткова
і його переваги водії вже могли помі-

тити,» – прокоментував в.о.начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Микола Довгошия.
Також з 2020 року Укравтодор
впровадив нову практику: при проведенні ремонту дороги, відновлюють і
штучні споруди, розташовані на ній. У
цьому році передбачено ремонт 6 мостів та шляхопроводів, розташованих
на автошляху М-12. Один міст поблизу
села Городище (км 129+464) буде відновлено не поточним середнім ремонтом, а капітальним, з огляду на його
дефекти.
«Подбаємо і про інфраструктуру у
населених пунктах, через які пролягає
ремонтована дорога. За програмою
“Велике будівництво” ми відновлюємо
не лише проїжджу частину: у межах
населених пунктів буде встановлено
нове освітлення, облаштовано тротуари, огородження. Подібну практику
ми реалізували торік при ремонті автошляху М-19. Розмітка буде нанесена холодним пластиком, котрий хоч і
дорожчий, але служить три роки. Ми
замінимо дорожні знаки, встановимо
бар'єрне огородження, водовідведення», – додав Микола Довгошия.
Та це не єдині «родзинки» ремонту
маршруту М-12. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області готується встановити на ремонтованій
ділянці перший у регіоні майданчик
для зважування-в-русі WiM буде влаштовано за Бережанами. Цей комплекс
проводитиме автоматичне зважування великогабаритного транспорту.

нозернистого асфальтобетону
та фінішного шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Аналогічний вид ремонту проведено від Тернополя
до Підволочиська, до Кременця, Чорткова і його переваги
водії вже могли помітити
Також на відремонтованій
ділянці встановлять перший у
регіоні майданчик для зважування вантажівок в русі WiM.
Цей комплекс проводитиме
автоматичне зважування великогабаритного транспорту.
Адже, як наголосив голова
ОДА, важливо не лише відремонтувати дороги, а й їх зберегти.
Додамо, що 136 км автошляхів відновлено у 2020
році, що є більше ніж за попередні 10 років. Цьогоріч же заплановано відремонтувати ще
269 км доріг.

Мінкульт планує
оновити
150 культурних
об'єктів за три
роки
Вже цього року
стартує оновлення
Чортківського замку

М

іністерство культури
та інформаційної
політики запланувало
реставрацію та добудову
150 культурних об'єктів у
наступні три роки. Про це
на Всеукраїнському форумі
"Україна 30. Інфраструктура"
заявив міністр культури та
інформаційної політики
Олександр Ткаченко,
повідомляє «Суспільне».

"В цілому плануємо впродовж
трьох років відреставрувати, добудувати близько 150 різних об'єктів
в усіх регіонах. Ми їх розподілили на
аварійні проекти, тобто ті, які вже
почали минулого року і цього року
ремонтувати,
відреставровувати,
та об'єкти у другій черзі", – пояснив
Ткаченко.
До архітектурних об'єктів, реставрація та ремонт яких запланований найближчим часом, належать:
художній музей у Києві, будівля національної філармонії у Києві, Одеська
обласна філармонія, Олеський замок,
Хотинський замок, Підгорецький замок, Хортицька січ, Замок Родзивілів,
Чортківський замок, Чернівецький
національний університет, Дніпропетровський коледж літератури і
мистецтв, Палацовий комплекс у Качанівці, Миколаївська астрономічна
обсерваторія.

Інтерв’ю
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Олександр Божик: "Музика - це мова,
яку розуміють в будь-якій країні"
Віртуоз зі світовим ім’ям, який грає на
чотирьох скрипках одночасно,
їде з концертом до Тернополя

- Спочатку грати на кількох скрипках водночас мені
було дуже складно, - розповідає Олександр Божик. - Я
навіть, щоб втримати два
смички, перемотував їх скотчем. Зараз уже з легкістю
так граю, хоча більше подобається експериментувати
з трьома скрипками, ніж з
чотирма. Так звучить більш
ефектно. Чому я це роблю?
Бо вважаю, що просто добре
грати на скрипці - мало,
скрипалів є багато і цим не
здивуєш, тому треба робити
щось екстраординарне.
Уродженця Львова Олександра Божика називають то
українським Паганіні, то Джимі
Гендріксом серед скрипалів. Він
збирає зали в усьому світі. На
прохання порахувати кількість
країн, у яких грав, відповідає:
близько сорока. Та уточнює - в
деяких, як-от Італія чи Німеччина, бував з концертами 15-20
разів.
Українець поєднав те, що
для багатьох здавалося непоєднуваним – класичну скрипку і видовищне шоу. Він грає
складні "філармонійні" твори і
авторські кавери на популярні
світові та українські хіти, пише
свою музику і змушує публіку
шаленіти, коли на його скрипці
почергово перерізають струни,
доки не залишається одна, але
мелодія продовжує звучати.
8 березня обіцяє неймовірні концерти (через карантин
їх буде два) у тернопільському
"Березолі" зі своїм рок-бендом.
Перед виступом Олександр
Божик приїхав до Тернополя,
аби владнати робочі моменти.
"Наш ДЕНЬ" не міг пропустити
нагоду, аби розпитати, як українець досяг світового успіху і
про те, що трапляється на такому шляху.
У кав’ярні, де ми зустрілися, Олександр - у білій сорочці,
темній камізельці, з бездоганною осанкою - якось одразу вирізнявся.
- Треба бути в формі - товстий
скрипаль нікому не цікавий, жартує Олександр. – Скрипаль,

кестром у Львівській філармонії. Чи усвідомлювали тоді,
що у вас є особливий талант?
- Ні, тоді було досить страшно,
і якщо зараз я можу вільно спілкуватися під час концерту, то в
дитинстві був сором’язливим
хлопчиком. І, звичайно, боявся
сцени. Але це минуло з часом,
бо після такої великої кількості
концертів у різних країнах з’являється досвід. І зараз, якщо і є
хвилювання, то більш творче:
крім того, щоб добре грати, має як сприйме публіка, чи прийде
добре виглядати на сцені (смі- глядач.
ється – авт.).
- А є у вас незвичайні спогади
про скрипку?
- Ви згадали про форму.
- Є спогади, що мене два рази
В Україні триває карантин,
зали дозволено заповнювати виганяли зі школи (сміється –
лише наполовину. Тож у Тер- авт.). В одинадцятому класі я
нополі ви вирішили зіграти трохи прогулював, ходив тільки
два концерти в один день. Ви на ті предмети, які мені особливзагалі надзвичайно багато во подобалися і, в принципі, в
виступаєте. В Кореї у вас було житті згодилися. Це сольфе89 концертів за 90 днів. Як джіо, скрипка і фізкультура. В
вам вдається підтримувати мене зі скрипки завжди було
себе у формі й витримувати "відмінно". Завдяки одній викладачці мене все-таки залитакі навантаження?
- Я дуже люблю бігати. Не шили. Часи минають, і зараз я
можу в залі качати собі біцепси навіть, здається, є на дошці по– для скрипаля це неприпусти- шани в школі як один з кращих
мо, зате прес і ноги – можна. випускників.
- Ваш шлях до скрипки, суАле для мене найкращий вид
спорту - це самі концерти. Після дячи з біографії, взагалі не
кожного я витрачаю величезну був лінійним. Ви мало не стакількість калорій. Але грати на ли священником, а під час
скрипці - це не бульбу копати, навчання в музичній академії
тим більше, коли отримуєш від пробували працювати будіцього задоволення. Скоріше, вельником, ще майже профеморально виснажує. Тому треба сійно займалися футболом,
іноді відпочивати. В таких ви- були діджеєм…
- Вважаю, що треба спробувападках я забуваю про скрипку
хоч на декілька днів. Читаю, ди- ти якомога більше всього, але
влюся фільми, стараюся спря- я вже себе знайшов. Свого часу
в моєму житті з’явилися закормувати думки в інший бік.
донні гастролі, які відкрили
- Ви не вперше в Тернополі нові перспективи.
з концертом. Який це раз, до
- А як ви взагалі відчули в
речі?
- Напевно, третій. Я стараюся собі бажання експериментураз у рік до Тернополя приїж- вати зі скрипкою? Вам вже
джати з концертами. Тут завж- нудно було грати якісь клади надзвичайна атмосфера. Але сичні твори? Хотілося показавперше, напевно, за багато ро- ти потенціал інструменту?
- Хотілося чогось нового. Наків я в Тернополі прокинувся,
послухав пташок, прогулявся справді я класичний виконавуличками, трохи надихнувся вець, грав в оркестрі, в мене
атмосферою. Тернопіль компа- класична освіта. Але хотілося
нійський і дружній для мене. нового дихання. Тому я вирішив
Я полюбляю маленькі міста й експериментувати, і надихнув
тому живу у відносно невелико- мене на це Ганс Ліберг. Це відому Львові, а не в Києві, напри- мий нідерландський шоумен, у
клад, хоча пропозицій переїха- якого я пропрацював два роки.
Я бачив, як він грає на фортепіати було багато.
но, а потім розповідає анекдоти,
- У своїх інтерв’ю згадуєте, мобільну мелодію міксує з клащо ваш шлях скрипаля почав- сичними творами - і це публіка
ся з маленького оголошення сприймає "на ура". Все рухаєтьв газеті, яке побачили ваші ся вперед. Класика - це дійсно
батьки – не музиканти. Наби- круто, це найважче, що можна
рали в музичну школу-інтер- грати, але можна її подавати під
нат у Львові. В одинадцять якимось новим соусом. Якщо
років ви вже виступали з ор- почитати історію Паганіні, то в

нього теж не були просто концерти на скрипці. Його відомий
номер з однією струною – не
знаю, він був запланований чи
дійсно йому пообтинали струни, але вже тоді це було шоу. Або
тіньові ефекти, коли здавалося,
що якийсь чорт позаду нього
грає на скрипці…
- Ви своїми експериментами вразили всю країну, коли
взяли участь в шоу "Україна
має талант" на одному з центральних каналів. До речі,
багато українців тоді про вас і
дізналися, адже задля шоу ви
повернулися з-за кордону.
- Не всі розуміли, навіщо повертаюся в Україну. Але я зовсім
про це не шкодую. З талант-шоу
була своєрідна авантюра. Я і не
сподівався, що там щось займу.
Але здобув друге місце, і це майже нереально зі скрипкою. Тоді
перед фіналом я сказав, що гратиму на двох скрипках одночасно. Правда, згодом дізнався, що
за кордоном був колись музикант, який робив подібне. Якби
я це побачив раніше, то не потратив би місяць часу, думаючи,
як втримати два інструменти.
Потім почалися інші шоу-номери. Але я і далі в пошуку, досить
складно щось придумати для
скрипки, але намагаюсь.

- На якій скрипці ви граєте?
- В мене є багато скрипок,
але одна - моя улюблена. Їй виповнюється 20 років. Її створив майстер Ромуальд Зінечко.
Вона зроблена, фактично, під
мої руки, бо в мене вони досить
довгі, "не скрипкові". Ця скрипочка зі мною всі ці роки і мене
ніколи не підводила. Вона має
багато зарубок, подряпин, я її
час від часу ремонтую, але кожна тріщинка - це спогад про певний концерт.

- А привозите щось матеріальне із гастролей, якісь сувеніри?
- Привожу - колекціоную
горнятка, але великі. Я великий хлопець (сміється – авт.)
і люблю пити чай з великих
горняток. У мене їх багато, з різних країн. Улюблене - з Кореї, з
малюнком жирафи. Ще одне з
Канади - я п’ю з нього каву - з
зубром. Всі вони - це теж спогади на все життя.

зіркою. Люди мене там, звичайно, не знали, але вони шаленіли
від того, що я робив на сцені.
Взагалі концертів було дуже багато. В Кореї я жив три місяці, в
Нідерландах - два роки. Сподобалось у Сінгапурі, Арабських
Еміратах... І є ще дуже багато
майданчиків, де мені б хотілося
зіграти. Це все буде. Мені взагалі пощастило, бо музика - це
мова, яку розуміють в будь-якій
країні.
- Що б ви порадили юним
скрипалям?
- Насправді бути музикантом
доволі складно, особливо в нашій країні, де малі зарплати і
важко кудись "пробитися". Але
навіть зі скрипкою чи іншим
інструментом можна бути фінансово незалежним. Треба – це
банальні речі, які допомогли і
мені - не боятися того, що робиш, і робити, що подобається. І
довбати цю стіну - рано чи пізно
вона проломиться. І, звичайно,
дуже багато займатися. Їздити
на майстер-класи, відвідувати
концерти, вбирати в себе музичну атмосферу і чекати на
свій шанс. Тре бути готовим і
не розгубитися в ключовий момент, бо в кожного вони трапляються.

- Як на вас вплинув карантин?
- Цей рік дав величезний досвід. Звичайно, я не був готовий, що все стане на паузу. Але
я отримав можливість побути
з сім’єю, бачив, як росте моя
донечка, їй скоро три роки. З
дружиною Юлею в нас спільний
проект "Божик Дуо" (Bozhyk
Duo). Я писав багато музики.
Треба подякувати і за цей рік.
- Які концерти вам запам’я- Але пора вже
талися найбільше?
дивитися ку- Дуже гарні гастролі в мене дись далі.
були в Бразилії, Аргентині й
Антоніна
Парагваї - там неймовірна публіка. У Парагваї були стадіонні
БРИК.
концерти, я почувався справді
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На Тернопільщині стартувала
вакцинація від коронавірусу

Продовження. Початок на 1 стор.

Жінка працює дитячим інфекціоністом
26 років. З досвіду знає, що найефективнішим способом боротьби з інфекціями є
щеплення. Це стосується не тільки коронавірусу, а й інших захворювань.
- Прийнято вважати, що ковід діти переносять легше за дорослих, але ця хвороба дуже підступна і небезпечна своїми
ускладненнями навіть серед дитячого населення, - каже Ольга Дивоняк. - Ми мали
п’ять таких випадків, коли за життя дітей
доводилось довго боротися. Лікування від
ускладнень тривале і дороге. Крім того,
у кожній сім'ї є батьки, бабусі та дідусі. На
жаль, вони важче переносять інфікування.
COVID-19 може стати для них летальним.
Ця інфекція не вибирає. Вона уражає усіх
незалежно від соціального статусу чи віку.
Упродовж останнього року ми втратили
багатьох людей. Найбільш боляче втрачати колег, з якими працюєш пліч-о-пліч та
рятуєш людські життя.
Спершу вакцинувати медиків розпочали у Тернополі, а вже з 3 березня у Чортків
надійде перша партія вакцин від COVID-19,
згодом в інші райони.

Вже готові чотири
мобільні бригади

Вакцинацію проводять спеціальні мобільні бригади. До їх складу входять лікар,
двоє медичних сестер, реєстратор і водій.
- Дві бригади з Тернопільщини у лютому навчалися у Києві - одна мобільна бригада вивчала спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/
BioNTech, інша - з AstraZeneca, - розповідає

регіональна координаторка вакцинальної
кампанії проти COVID-19 на Тернопільщині
Марія Павельєва. - Вони пройшли як тренінги, так і практичні навчання: як вводити
вакцину — правильна техніка та місце (для
кожного виробника окремо); як розраховувати потребу у вакцині; як безпечно утилізувати використані матеріали та надавати
екстрену допомогу в разі необхідності тощо.
Після старту вакцинації взялися навчати інших медичних працівників. Сьогодні
на Тернопільщині готові проводити вакцинацію чотири мобільні бригади. Найближчим часом їх відправлять проводити
щеплення у медзаклади Бережан, Бучача,
Кременця та Чорткова.

Як записатися на вакцинацію?

Мешканці області також можуть записуватися у лист очікування вакцинації від
COVID-19. Можна це зробити через національний контакт-центр МОЗ за телефоном
0 800 60 20 19 або скориставшись мобільним додатком чи порталом «Дія». Для цього потрібно авторизуватися і у переліку
послуг обрати «Запис до листа очікування
вакцинації від COVID-19». Далі потрібно
буде зазначити сферу діяльності і місце, де
ви хотіли б вакцинуватися.

Що відомо про Oxford/
AstraZeneca?

До слова, вакцина проти COVID-19
Oxford/AstraZeneca (CoviShield) розроблена
Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
Схвалена ВООЗ для екстреного використання і пройшла перевірку Європейським
агентством з лікарських засобів. Вакцинація проходить у 2 етапи, повторне щеплен-

ня за рекомендаціями слід провести протягом 4-12 тижнів з дня першої імунізації.

Вакцинують медиків, військових
і громадських діячів

Серед перших вакцинованих – лікарі,
працівники лабораторного центру, які проводять ПРЛ-дослідження, військові. Вакцину
зберігають у холодильнику при температурі
від 2 до 8 градусів. В одному флаконі – 10 доз.
Після відкриття флакона, вакцина має
бути використана протягом 6 годин. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин
з моменту відкриття заборонене. У таких
випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.
Аби не допустити цього, формують
групи відповідно до кількості доз у флаконах. Але якщо відмовилися від вакцинації
люди, які попередньо дали згоду, посадовці
прийняли рішення дозволити вакцинацію

при наявності таких залишків громадських
діячів, діячів культури та спорту, лідерів
релігійних спільнот з метою популяризації
імунізації проти коронавірусної хвороби.
Варто зазначити, що весь процес вакцинації від коронавірусу поділили на п’ять
етапів. Зараз триває перший етап, в рамках
якого щеплюють медичних працівників
ковідних відділень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що
тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та
військових на фронті.

Чи є протипоказання?

Вакцинація від коронавірусу має і протипоказання. Це підвищена чутливість до
діючих речовин вакцини. Також не проводять щеплення, якщо людина має ознаки
хвороби - підвищену температуру та погане самопочуття. Щодо вакцинації вагітних
жінок, і МОЗ, і ВООЗ не радять це робити
до народження дитини. Але якщо вагітна
жінка чи годуюча мама працює у лікарні, де
надають допомогу хворим на COVID-19, то
їй рекомендують щепитися, аби вберегти
себе від коронавірусу. Також вакцина не передбачена для імунізації дітей – лише для
людей, старших 18 років.

Анастасія ПОЛЬОВА.

Лісові господарства Тернопільщини
перевірили аудитори
У галузі підсумували зроблене у 2020 році і розповіли про відновлення
лісів та боротьбу з незаконними рубками

У

2020 році лісові
підприємства
області отримали
понад 1 мільйон гривень
прибутку. Протягом року
вдалося заготовити майже
230 тисяч метрів кубічних
деревини. А у рамках
реалізації програми «Ліси
Тернопільщини» змогли
висадити 250 гектарів
нового лісу. Чортківський
лісгосп увійшов у трійку
найкращих лісових
підприємств України.

Аби перевірити ефективність роботи лісових господарств області, у лютому в
Тернопільському
обласному
управлінні лісового і мисливського господарства, Тернопільському, Кременецькому і Чортківському лісгоспах провели
аудиторську перевірку. Здійснили її працівники Держлісагенства та спеціалісти інших лісогосподарських управлінь.
Аудит стосувався економіч-

них і лісогосподарських питань,
а також промисловості, виробництва та охорони праці. Були
виявлені незначні недоліки,
проте загалом робота ведеться
в правильному напрямку.
- Всі три підприємства, що
підлягали аудиторській перевірці, отримали умовно-позитивну оцінку, а обласне
управління було оцінене як
ефективне. Оцінки «неефективно» не отримав ніхто, - зазначив Олег Яремко, начальник
обласного управління лісового
та мисливського господарства. Перевірка досліджувала питання незаконних вирубок, проте
жодного такого факту не було
виявлено. Усі рубки проводяться законно, за погодженням з
Тернопільською ОДА і Держлісагенством. За останні три роки,
показник незаконних вирубок
у Тернопільському управлінні
дуже низький порівняно з іншими обласними управліннями. У
2020 він становив 262 кубометри, тоді як в інших управліннях
рахунок йде не на сотні, а на тисячі кубометрів.
За словами Олега Яремка,
працівники обласного управління регулярно беруть участь в

рейдах спільно з працівниками
поліції з метою боротьби із незаконними вирубками.
Аудиторська група досліджувала і питання реалізації лісопродукції споживачам.
Було встановлено, що майже вся
продукція реалізовується через
електронні аукціонні торги.
Частка прямих договорів становить лише 2,34% від загального
обсягу реалізованої деревини.
Це в основному установи соцсфери.
Начальник управління зазначив, що середній приріст
ліквідної деревини з 1 га площі

майже в 2 рази вищий за середній обсяг вирубування. «Нема
такої ділянки, яку ми не засадили після заготівлі» - сказав він.
Звичайно, виявлені і недоліки, над якими потрібно працювати та виправляти. Зокрема,
є питання до ведення бухгалтерської звітності по ДП "Тернопільський лісгосп". Незначні
порушення виявлені по всіх підприємствах з питання охорони
праці, повідомили в обласному
управлінні.
- Останнім часом досить
часто на сторінках деяких громадських організацій та гро-

мадських активістів з'являлася
інформація щодо експорту ділової деревини чи дров за кордон, неефективності переробки
продукції на тріску, недотримання цінової політики тощо, зазначив Олег Яремко. – Проте
аудиторами жоден із наведених
фактів не підтвердився. Більше
того, жодне підприємство Тернопільського ОУЛМГ не експортує лісопродукцію в круглому
вигляді вже більше п'яти років.
Тому такі факти є видуманими
та неправдивими, оскільки на
це немає жодних документальних підтверджень.
Остаточні висновки стосовно перевірки можна буде робити тоді, коли буде готовий наказ про результати аудиту. Цей
документ мають намір опублікувати на офіційному веб-сайті
управління.
Аудитори відзначили високий рівень ведення лісового
господарства на Тернопільщині,
зокрема у напрямку вирощування дуба і створення дубових
насаджень. За їхніми словами,
мало яка область може похвалитися такими успіхами у цьому
напрямку.
Максим СКАСКІВ.
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У Підгайчиках волонтери та працівники
ЦКіДу створюють молодіжний простір
Протягом лютого в Центрі культури і дозвілля
с. Підгайчики Теребовлянської об'єднаної територіальної
громади волонтери програми «Будуємо Україну Разом» (БУР)
працювали над створенням молодіжного простору
у рамках акції взаємодопомоги під назвою «БУРчик».

З

і слів директора Центру КіД Людмили Шостопаль, приміщення
перебувало у занедбаному
стані. Тож дуже приємно, що
волонтери відгукнулися на
потреби підгайчан. У рамках
цієї акції планується створити
майданчик для самореалізації

молоді, щоб цікаво та корисно
проводити вільний час разом.
Як зазначила Олеся Хмелик, архітекторка, координаторка тернопільського осередку «БУРу», попри короткий
час на підготовку «БУРчика»,
у Підгайчиках все проходило
досить злагоджено та органі-

зовано. Тут зібралася справді
хороша команда з різних куточків краю.
Варто
нагадати,
що
«БУР»-осередки – спільнота
волонтерів та прихильників
«БУРу», котра розвиває гро- взаємодопомоги та культур- у нашій області є тернопільмадянську свідомість за допо- но-освітніх заходів. Таким осе- ський осередок «БУРу», ствомогою волонтерських акцій редком відповідальної молоді рений у жовтні 2020 року.

«Усі ті могили не мають бути забутими»:
таємниці військових поховань у Струсові

Про що розповідають старовинні кам’яні надгробки

С

таровинне польське
кладовище у Струсові –
справжній музей скульптури
під відкритим небом. Одразу
за входом починається царство
величі й краси, втіленої у
камені. Роботи талановитого
струсів’янина Йосифа Земського
тішать око, дарують спокій і
умиротворення. Раніше «Наш
ДЕНЬ» уже писав про це воістину
чарівне місце, проте частина
цвинтаря залишилася так би
мовити, за кадром. Адже, крім
могил місцевих жителів, тут є
також і військові поховання.

Таємниця
обезголовленого орла

Праворуч від входу розміщений колись величний меморіал, зведений
польською владою з метою вшанування
пам’яті вояків, що загинули в околицях
села у боях з Українською Галицькою Армією у 1918-1919 роках.
Це – досить великий кам’яний орел.
Свого часу пам’ятник був пошкоджений
внаслідок акту вандалізму – хтось відбив
птаху дзьоба.
У вчиненні злочину були звинувачені
українські націоналісти, які займалися
різного роду патріотичною діяльністю,
зокрема й підпільною. Деяких з них, у
тому числі ватажка української молоді
Конрада Іронія, заарештували.
Розв’язка цієї справи стала справжньою несподіванкою: до наруги над
пам’ятником українці виявилися непричетні.
Це була справа рук польського шовініста, на прізвище Чаплинський, що мешкав недалеко від цвинтаря. Він скоїв цей
злочин спеціально, щоб дискредитувати
українських діячів і нацькувати на них
поліцію.
Ніхто так би і не дізнався правди,
якби на той час Чаплинський не був
смертельно хворим. Невдовзі він прийняв останнє причастя і під час сповіді
зізнався римо-католицькому священникові у своєму злодіянні. Парох виявився
чесною й порядною людиною, а тому за-

свідчив у поліції невинність заарештованих, внаслідок чого їх випустили.
Згодом пам’ятник відремонтували,
а щоб ситуація більше не повторилася,
було встановлено почергове нічне чергування жителів біля цвинтаря. На жаль,
після того, як у 1939 році до Струсова добралася радянська влада, пам’ятник був
зруйнований вдруге. Відтоді й до цього
часу кам’яний орел стоїть обезголовлений.

Зберігся лише один
надмогильний хрест

Поруч поховані й самі польські вояки, яким присвячений меморіал. Уздовж
огорожі тягнеться ряд невеличких однакових хрестів – теж із каменю. Точніше,
однаковими вони були колись. Отримані з часом пошкодження, так би мовити,
наділили кожен хрест індивідуальними
рисами.
Однак, на цвинтарі ховали не лише
польських вояків. По лівий бік від входу,
просто навпроти орла, також є велика
кількість могил, які не належать місцевим мешканцям. Вони недоглянуті і невпорядковані – лише хаотичні горбики
на землі нагадують про те, що тут хтось
похований. У цих могилах лежать переважно бійці армії УНР, які у 1920-1921
роках воювали разом з поляками проти
більшовицької Росії, загинули у різних
куточках Теребовлянщини і яких після
закінчення війни польська влада перепоховала в цьому місці як своїх союзників.
Крім них, тут спочивають і солдати російської армії, що загинули в боях
з армією Австро-Угорщини. Більшість
з них – також українці, мобілізовані на

сході України. У той час російські війська, що воювали в Галичині, були суцільно українізовані задля того, аби знизити
бойовий дух австро-угорських військ,
у лавах яких теж було багато українців.
Не виключено, що серед похованих є не
лише полеглі в боях, а й ті, хто загинув у
лазаретах і таборах інтернованих.
Серед цих могил зберігся лише один
надмогильний хрест. Вцілів навіть напис,
який повідомляє, що тут спочиває хорунжий армії УНР Данило Холошин родом з
Курської губернії. Відомо, що він був вбитий неподалік села Острівець під час бою
за Теребовлю 17 вересня 1920 року. В
Острівці його й поховали – з усіма належними почестями. Пам’ятник замовили у
місцевого майстра.
Кожного року на Зелені свята селяни-українці ходили процесією до могили,
священник відправляв на ній панахиду.
Місцевій владі ці дійства не подобалися,
і через деякий час пам’ятник і могила
були зруйновані, а останки перевезені
до Струсова і перепоховані серед інших
українських вояків. Звідки взявся новий
пам’ятник – невідомо.

Перед смертю встиг
викласти усе, що знав,
на папері

На превеликий жаль, про поховання
загиблих солдатів-українців ніхто ніколи як слід не дбав. Поляки більше переймалися своїми загиблими, а українське
населення не відчувало особливої симпатії до «петлюрівців», які свого часу віддали Галичину і Волинь Польщі. Досить
довго меморіал залишався забутим.

Під час Другої світової війни руйнуванням піддавалися як польські, так і
українські поховання. Відновили пам’ятник Данилу Волошину під час Горбачовської перебудови зусиллями місцевого
осередку Народного Руху України. Реставрацією хреста займався місцевий умілець-скульптор Тадей Гондович. Вже за
часів незалежної України пам’ятник був
знищений знову. Вдруге його реставрував колишній рухівець, струсівчанин Михайло Кульчицький.
Настільки детальні відомості про
військові поховання на польському кладовищі – заслуга струсівчанина, вчителя
історії і учасника Струсівської заслуженої капели бандуристів України Івана Русиняка. Перед смертю він встиг викласти
усе, що знав, на папері. Рукопис передав
пані Лілії Щурко, яка давно не живе у
Струсові, проте переймається долею цього містечка, зокрема його культурних та
історичних пам’яток.
За її словами, після прочитання рукопису у неї з’явилася думка: усі ті могили
не мають бути забутими.
- Маю велике бажання, аби історія
наша і нашого містечка збереглася, каже вона.
Пані Лілія вже зверталася по допомогу до відповідних структур, а також
до місцевої влади, проте наразі жодних
суттєвих результатів це не принесло.
Залишається сподіватися, що небайдужі
люди зацікавляться долею могил українських військових і разом зможуть щось
змінити.
Максим СКАСКІВ.
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«Тернопільський лондонець» Микола Солонер
готує вражаючий проєкт у Вишнівецькому палаці

Старовинна пам’ятка - колишній розкішний княжий палац у містечку Вишнівець на Тернопіллі - отримає
нове життя. Нині в палаці планується створення сучасного центру українського мистецтва. Початком
цього стане відкриття арт-галереї та арт-студії Миколи Солонера. Митець родом із Тернополя вже понад
два десятки років живе у Лондоні, а його роботи прикрашають всесвітньо відомі галереї.

М

икола Солонер
народився в
Тернополі в 1974
році. Творчі пошуки
завели його у 1996 році
до Лондона. Там вступив
до Kensington and Chelsea
Colllege of Art. Роки
навчання дозволили
віднайти себе, створити
свій оригінальний стиль
– пазлфаунізм. Це стиль,
що передбачає довільне
розташування символів
тварин, які, наче пазли,
утворюють єдиний твір
мистецтва. Таке вільне
і спонтанне поєднання
фігур тварин створює
уявлення руху. Цей стиль
притаманний графіці,
живопису та скульптурі
автора.

Нині Микола Солонер – інтелектуал, вільнодумець, що
використовує свій талант, щоб
створювати нові, небачені досі
скульптури, картини. Він – експериментатор, індивідуаліст та
першовідкривач.
Ось уже 25 років Микола Со-

лонер живе і працює в Англії,
він знаний у Британії та у світі
скульптор, його твори виставляли в багатьох відомих галереях світу, таких як Opera Gallery
(Лондон), Victoria and Aibert
Museum (Лондон), Palazzo Velli
Expo (Рим). У 2019 році митець
брав участь у у Фестивалі Українського мистецтва у Римі та Венеційському бієнале. Він - член
королівського
англійського
клубу митців Chelsea Arts Clube,
клубу з більш як столітньою історією, до якого входять найвідоміші митці Англії.
Свої твори Микола Солонер

виставляв і в Україні, зокрема, в
Національній академії мистецтв
у Києві. Він часто навідується
до рідного Тернополя, де теж
влаштовує свої персональні виставки.
24 лютого відбулася творча
зустріч з митцем у Збаразькому замку і презентація проєкту
«Solonair Museum» Національного заповідника «Замки Тернопілля» та ГО «Фонд культурної
спадщини «Оберіг». Проєкт є
частиною великої ідеї відродження Вишнівецького палацу
як культурного й мистецького
осередку Волині. Зокрема, в па-

лаці планується створення центру українського мистецтва, а
початком цього стане відкриття
арт-галереї та арт-студії Миколи Солонера.
Одна з цілей проєкту - створити мистецький міст між Україною і Англією, відкрити для
українців творчість митця, який
представляє нашу державу далеко за її межами, а іноземцям
презентувати багатство української культури.
До святкування 30-річчя незалежності України готується
відкриття галереї, а надалі – і
студії. Микола Солонер планує

перевезти з Лондона до арт-галереї колекцію своїх робіт. Там
буде представлено понад 300
скульптур і 500 графічних творів.
Мистецтво Миколи Солонера - це плід його фантазії. Солонер – дослідник, занурений
у себе. Він прагне пізнати себе,
спостерігає за собою, за зовнішнім світом і перетворює цю
енергію на щось, що стає скульптурою чи картиною.
Автор своїми роботами хоче
показати, що ми всі різні, але разом із тим є одним цілим, і має
надію, що зможе здивувати і надихнути на творчість.
Тетяна ДУМСЬКА,
завідувачка сектору
промоції та комунікації Національного заповідника
«Замки Тернопілля».

Підприємці вважають економічну ситуацію
в Україні катастрофою, а що думає влада?

В Україні й до пандемії малий бізнес не розкошував. А в минулий коронавірусний рік настрої
та очікування малого бізнесу в Україні істотно погіршилися. І зараз втішного мало.
80 відсотків підприємців вважають економічну ситуацію несприятливою для ведення
бізнесу. 44 відсотки респондентів назвали нинішню економічну ситуацію катастрофою,
свідчать результати опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією.

Т

акож погіршилися
очікування змін. Лише
27 відсотків опитаних
очікують покращення стану
справ у бізнесі протягом
найближчих шести місяців проти
минулорічних 59 відсотків. А 52
відсотки підприємців, навпаки,
очікують, погіршення.

Серед основних причин респонденти вказують на низьку купівельну спроможність населення, вплив карантинних обмежень, податкове навантаження
та фіскальний тиск. Податкова сфера й
надалі лідирує в топі напрямків, які потребують змін на краще, на думку малого бізнесу.
Виконавчий директор Європейської
бізнес асоціації Ганна Дерев’янко зазначила: «Кількість оптимістів суттєво
зменшилася. Деяка частина бізнесу планує скоротити зарплати своїм працівникам. І це дуже тривожна тенденція.
Тому що, з одного боку, вони будуть знижувати зарплати, а з іншого - основною
перешкодою для їхнього бізнесу є саме
низька купівельна спроможність, яка
формується, в тому числі, за рахунок
зарплат, які люди отримують».
Щодо світового рейтингу, то Україна

посідає 127 місце за рівнем середньої
зарплати. Як повідомляє «Перший Діловий», на доходи істотно впливає рід
діяльності українців. Приміром, програмісти в середньому заробляють 26,6 тисяч гривень. Водночас лікарі, педагоги
отримують до 10 тисяч гривень. Зарплати цих двох професій набагато нижчі,
ніж у Європі. Саме з тієї причини чимало
українських медиків їдуть працювати
закордон.
Скільки ж заробляють у світі? Згідно з рейтингом Міжнародної організації праці, до якого увійшли 160 країн,
на першому місці за рівнем зарплат Швейцарія із середньою платнею у $5,4
тисячі. США увійшли до топ-10 країн із
зарплатою у $2,8 тисяч. Німеччина - на
16-у місці: середня зарплата - $2,4 тисяч. Італія посіла 30 місце із середньою
зарплатою у $1,8 тисяч. Популярна для
українських заробітчан Польща - на 58ому місці із середньою платнею у $765.
Росія розмістилася на 67-ому місці
- $636 на місяць. Білорусь на 101 місці - $346. В Україні, яка в рейтингу числиться під номером 127, середня платня
складає $194.
Цікаві дані щодо Китаю. Мінімалка
в країні торік становила 2480 юанів, за
даними «Trading Economics». Це при-

близно 10700 гривень. В Україні ж мінімальна платня майже вдвічі нижча - з 1
січня цього року - 6 тисяч гривень.
Середня зарплата в Китаї за даними Національного бюро статистики, у
2019-у сягала 90501 юанів за рік. Це понад 32500 гривень на місяць. Середня
платня в Україні за аналогічний період становила 9205 гривень. А торік у
грудні, за даними Держстату, зросла до
14179 гривень. Це зарплата до оподаткування. «На руки» - менше.
Чому економіка Китаю успішна?
Адже ще 40 років тому комуністичний
Китай був бідною та відносно ізольованою країною з плановою економікою.
Як пише «Фінанси.ua», у 1979-ому в країні почалися реформи, які перетворили
Китай на «економічного монстра», що
конкурує із США за економічне домінування в світі. А все почалося з вільних
ринків для фермерів, щоб стимулювати
внутрішнє виробництво та створення
вільних економічних зон, аби залучити
інвесторів. Далі взялися за децентралізацію й заохочення населення до створення власного бізнесу.
Із введенням вільного ринку ВВП
Китаю зростав у середньому на 9,5%
щороку до 2018-го. Це дозволяло країні
подвоювати свій ВВП кожні вісім років, а

статусу бідних позбулися 800 мільйонів
людей, свідчать дані Світового банку.
Конкретний приклад показує: не потрібно особливих рецептів, щоб стати
успішною та заможною країною. Просто треба дати всім людям можливість
нормально працювати, а не створювати преференцій олігархам, політикам,
чиновникам, їхнім родичам і так далі. І,
звісно, не обкрадати державу. До речі,
як повідомили в Державній податковій
службі, за три останні роки олігархи вивели з України понад $22 мільярди.
Україна ж тим часом просить гроші в
Міжнародного валютного фонду. Очікує
на два транші по $700 млн., ще один $560 млн. і заключний четвертий - $980
млн. Коли це станеться
невідомо. МВФ поки грошей не дає. А їх треба для
покриття нестачі доходів
у бюджеті.

Ольга ЧОРНА.
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Новини
Україна
Річне утримання Зеленського

Наш День

бачає покарання для людей, які порушують закон про продаж ліків для неповнолітніх у вигляді штрафу від 102 до 425
грн. За повторне порушення - від 425 до
1190 грн. За словами нардепа, шкідливий
контент із деяких соцмереж та онлайн-ігор підштовхує дітей до необдуманих і
небезпечних дій.
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Світ
ЄС введе сертифікати
Covid-вакцинації

У квітні почнеться призов
до війська

коштувало 30,8 млн. грн.

Торік забезпечення діяльності президента, не враховуючи витрат на держохорону, обійшлося платникам податків у 30,8 млн. грн. Зокрема, 4,8 млн.
грн. пішло на пальне, оплату добових та
проживання працівників у відрядженнях
із президентом, повідомляє Bihus.Info.
Найбільша стаття видатків - оплата перельотів. Торік Володимир Зеленський
«налітав» на понад 22 млн. грн. Перед
переїздом президентської родини на держдачу в Конча-Заспі на ремонтні роботи
там витратили 1 млн. грн. А утримання
будинку коштувало 3,4 млн. грн. Мінімум
391 тисячу потягнув візит президента на
Івано-Франківщину, де він зустрів Новий
рік. Крім того, Зеленський два тижні перебував у «Феофанії», а це ще 109 тисяч
із бюджету. У підрахунок не увійшли витрати Управління держохорони на захист
президента і його родини - інформація
секретна. Ймовірно, ідеться про додаткові десятки мільйонів, адже загальний бюджет УДО - 1,5 млрд. грн. на рік.

40% українських земель
можуть стати неродючими

В Україні близько 40% сільгоспземель можуть втратити родючість. Псування якості ґрунту пов’язане з посиленою сільськогосподарською діяльністю
агрохолдингів, свідчать результати дослідження вчених з Інституту географії
НАН України на замовлення ГО «Екодія».
Частка ґрунтовиснажливих культур - кукурудзи, соняшнику, ріпаку і сої - у посівах по всій Україні зросла на 2,7% з 2017
по 2020 рік. «Основна причина стрімкого
збільшення посівних площ під ці культури - інтенсивна сільськогосподарська
діяльність аграрних компаній. Вони зацікавлені у вирощуванні більш прибуткових культур, якими є кукурудза, соняшник, ріпак і соя. У 2020 році тільки
10 найбільших агрохолдингів контролювали 2,66 млн. га с / г земель. Наслідками
такої «агресивної» сільськогосподарської
діяльності є не лише зростання ризику
деградації ґрунтів, а й імовірність погіршення якості ґрунтових і поверхневих
вод, зникнення струмків, замулення малих річок, втрати біорізноманіття території», - сказано в повідомленні.

Пенсіонерам віком за 75 років
відклали доплати

Початок виплат компенсацій по 400
гривень пенсіонерам від 75 до 80 років
відклали на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення ухвалив уряд, пише «РБК-Україна». Раніше початок виплат компенсацій планували з 1 липня. Відповідною
постановою скасували норму, згідно з
якою з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати збільшуватимуться на відповідний коефіцієнт.

Визначили терміни проведення
призову на строкову військову службу
у 2021 році. Володимир Зеленський видав відповідний указ, повідомили в Офісі
президента. Цього року призов на строкову службу проходитиме у квітні-липні та в
жовтні-грудні. Призовні комісії розпочнуть
роботу 1 квітня та 1 жовтня, відповідно. А
підготовчі заходи до проведення призову
будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня.
Проведення призову на строкову військову
службу до ЗСУ забезпечує співвідношення
частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15% до 85%. Таким чином, частка строковиків у загальній
чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись. Строковиків
не залучатимуть до операції Операції об’єднаних сил на Донбасі. Крім того, цьогорічне
звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні-липні та в жовтні-грудні.

Сиріт стало менше

У 2020 році в Україні більше, аніж
на 40% зросла кількість усиновлень,
порівняно з 2019-им. Про це повідомила
прес-служба Мін’юсту. Торік було усиновлено 2047 дітей. Із них у 1890 випадках
усиновлення було здійснено громадянами України, у 18 - громадянами країн
СНД, у 139 - громадянами інших держав.
Україна - друга у світі за кількістю дітей,
усиновлених американцями. Варто зазначити, Кабмін планує ускладнити усиновлення дітей іноземцями.

Основну частку родючої
землі викуплять агрохолдинги

Відкриття українського ринку землі - очевидний, хоч і відкладений у часі
факт. А сценарій, за яким відбуватиметься продаж, здається, написаний заздалегідь, вважає Денис Дроздов, незалежний
агент з питань комерційної нерухомості.
Про це пише «Економічна правда». За словами Дроздова, основну частку родючої
землі заберуть великі агрохолдинги, які
вже вміють на ній заробляти. Заборону на
продаж юрособам та обмеження у 10 тисяч гектарів в одні руки будуть обходити
процедурами, що відпрацьовані роками.
Другі в черзі на купівлю землі - місцеві феодали. Зараз вони орендують її майже за
безцінь. Дрібні фермери будуть викуповувати по декілька гектарів як представники малого агробізнесу. Експерт прогнозує:
до 2024 року в держави буде викуплена
вся доступна для продажу земля. Навіть
не найвищої якості. А рік, коли відкриють
ринок землі для іноземців, стане роком
легалізації вже придбаної власності.

Якої погоди чекати влітку

У Раді хочуть заборонити продаж
В Україні на погоду матиме вплив
клімат у тропічних широтах на півдні
ліків дітям до 14 років

У Раді готують два законопроєкти
про обмеження продажу ліків дітям
до 14 років. Обмеження хочуть ввести
у зв’язку із ростом показників дитячих
самогубств на початку 2021 року. Голова
комітету здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що перший законопроєкт
стосується заборони продажу лікарських
засобів особам до 14 років. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, продавець повинен попросити його показати
документ. А другий проєкт закону перед-

Тихого океану. Це спричинятиме сильні
дощові циклони, бурі та грози, повідомила завідувачка відділом прикладної
метеорології і кліматології Українського
гідрометеорологічного інституту ГСЧС
і НАНУ Віра Балабух. На погоду влітку
2021-го впливатиме Ла-Нінья - кліматичне явище в південній частині Тихого океану, під час якого холодна вода з морських
глибин піднімається, через що холоднішає. Це означає, що літо буде не таке сухе
й спекотне, як попереднє.
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позивачки, вона доглядала за дитиною і
вела всі хатні справи, а колишній чоловік
цим не переймався. Суддя виніс рішення
на користь жінки. Ексблаговірний також
повинен сплачувати 2 тисячі юанів на місяць на утримання дитини, а майно має
бути розділене порівну. На думку багатьох
коментаторів у соцмережах, сума компенсації є надто малою.

Наших заробітчан чекають
у Німеччині, але є умови...

У країнах Євросоюзу до початку літа
хочуть ввести сертифікати вакцинації
проти коронавірусу. З необхідністю такого
рішення погодилися всі лідери ЄС, заявила
канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише
«U.S. News». Ці документи дозволять людям, які мають щеплення проти Covid-19,
подорожувати по Європі. На підготовку технічної основи таких сертифікатів Комісії ЄС
буде потрібно близько трьох місяців. Наразі
невідомо, чи будуть сертифікати Covid -вакцинації необхідними для подорожей до ЄС.
Водночас мовиться, що Євросоюз може відкрити свої кордони для жителів інших країн, які ввели сертифікацію. До слова, проти
паспортів вакцинації виступає Всесвітня
організація охорони здоров’я.

Шведські чиновники повинні
пересісти на велосипеди

Якщо українські політики можуть
сісти на велосипед хіба що в кіно або
заради піару, то в Європі цей вид транспорту вже вводиться в статус обов’язкового. Щоб чиновники менше псували
повітря. Так, із 1 березня муніципальні
службовці шведського міста Мальме будуть зобов’язані віддавати перевагу велосипедам або громадському транспорту.
Такими є вимоги нової транспортної політики міської ради, пише «Європульс». У
крайньому випадку можна скористатися
службовим автомобілем, але тільки якщо
він відповідає екологічним вимогам. Ходити пішки теж можна. А ось особисті авто
для службових поїздок використовувати
забороняється. Про свої засоби пересування службовцям належить звітувати щомісяця. Крім того, поїздок має поменшати.
Нова політика наказує за можливості використовувати онлайн-формат заходів.

У Фінляндії з’являться городи
на даху і під землею

В європейських містах нечасто побачите жителя, який вирощує на прибудинковій території картоплю. Але цей
тренд змінюється, і у Фінляндії подумують
про розвиток міського городництва. Так,
у шести найбільших містах країни будуть
стимулювати появу городів на дахах будинків, під землею (на вертикальних фермах) і в дворах. Причому як громадських,
так і тих, що належать компаніям. Попри
доволі суворі кліматичні умови, міське
землеробство популярне у Фінляндії. За
попередніми даними, міські ферми вирощують стільки продукції, що вистачає не
тільки самим виробникам, але й на продаж. Цей проєкт фінансується Євросоюзом.
Там вважають: якщо продукти виробляти
просто в місті, то їх не потрібно буде довго везти до споживача. Отже, скоротяться
шкідливі викиди від транспорту і менше
фруктів та овочів зіпсується в дорозі

У Китаї суд зобов’язав
чоловіка заплатити ексдружині
за хатню працю

Суд у Китаї зобов’язав чоловіка
сплатити колишній дружині 50 тисяч
юанів (майже 6,4 тис. євро) в якості
компенсації за хатню роботу, яку та виконувала під час їхнього п’ятирічного
шлюбу, передає DW. Відповідно до нового Цивільного кодексу Китаю, чоловік або
дружина мають право вимагати компенсацію від свого партнера при розлученні,
якщо вони виконували більше обов’язків,
включаючи хатню роботу. За словами

Німеччина планує дозволити українцям офіційно приїжджати на сезонні
роботи в сільському господарстві. Поки
найпопулярнішими вакансіями для громадян України залишаються доглядальниці, плиточники, сантехніки, електрики, пакувальники, пише «Оглядач». Для
отримання будь-якої роботи в Німеччині
потрібно виконати дві умови: підтвердити свою кваліфікацію відповідним дипломом; знати німецьку. Обов’язково знати
німецьку мову повинні навіть представники робітничих професій. Залежно від
професії, є різні вимоги до рівня знання
мови.

Лондон - «столиця» мільйонерів,
але й бідних є чимало

Столиця Великої Британії обігнала
американський Нью-Йорк за рівнем
концентрації доларових мільйонерів:
кожна десята особа, що мешкає в Лондоні, має такі статки. Про це повідомляє
The Guardian із посиланням на щорічний
звіт консалтингової компанії Knight Frank.
Так, у Лондоні живе майже 874354 доларових мільйонерів (їм належать активи на
суму понад 720 тисяч фунтів стерлінгів).
У Нью-Йорку, який посів друге місце, - 820
тисяч мільйонерів. Ці дані свідчать про
великий розрив між багатими й бідними
в столиці Британії. За даними уряду, понад
2,5 мільйонів (або 28%) жителів Лондона
належать до категорії тих, які «живуть у
бідності». Висока концентрація доларових
мільйонерів у Лондоні пояснює дороговизну житла. Понад 68 тисяч лондонських
квартир коштують дорожче 2 мільйонів
фунтів стерлінгів.

У Барселоні рятуватимуть
Світовий океан від курців

Курцям продовжують обмежувати
простір, де вони можуть подиміти сигаретою. Тепер від їх впливу вирішили захистити Світовий океан. За даними агентства охорони здоров’я Барселони, майже
14% смертей у місті викликані вживанням
тютюну. До того ж недопалки, залишені на
пляжі, часто потрапляють в океан і сильно
його забруднюють токсинами, пише «Закон і Бізнес». Тому з 29 травня в Барселоні
на 4-х із 10 пляжів міста введуть заборону на куріння. Потім цей пілотний проєкт
поширять на всі пляжі міста. Спершу проситимуть курця загасити цигарку. Якщо ж
він відмовиться, то це стане приводом для
санкцій.

На оборону витратили
рекордну суму

Світові витрати на озброєння в 2020
році досягли рекордних рівнів попри
коронакризу. Дослідження аналітичного
центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS вказує, що сума,
витрачена на оборону у світі, виросла до
$1,83 трлн., - майже на 4% більше, ніж у
2019-у. Про це пише Independent. Торік
на країни Азії припадало 17,8% витрат на
озброєння. До 2020-го цей показник виріс до 25%. Головною рушійною силою в
Азії, яка озброюється, став Китай, чий військовий бюджет торік склав $12 млрд. Він
більший, ніж сукупний ріст оборонного
бюджету всіх інших країн
континенту. А найбільшим у світі залишається
воєнний бюджет США $721,5 млрд.

Ольга ЧОРНА.
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Життя

Історія однієї, майже сторічної,
світлини з Вишнівця
9-10 березня Україна відзначає Шевченківські дні. Майже сто
років тому Шевченкове слово наповнило життям невелике,
але старовинне містечко Вишнівець на Тернопіллі. Зазирнімо
у минуле крізь віднайдену в архіві світлину. На ній зображені
члени вишнівецького українського драматичного гуртка.
Плетиво їхніх життів створило неповторний візерунок історії,
яку тепер продовжуємо ми. Отож, що може розповісти одна,
місцями надірвана, із затертими краями, фотографія?

Р

анньою весною 1931 року
Станіслав Дзіковський,
відомий львівський
журналіст та письменник,
виконуючи завдання своєї
редакції, здійснював подорож
історичними місцями Полісся
та Волині. До Вишнівця дістався
уже надвечір і зупинився у
палаці, яким тоді опікувався
кременецький сеймик. Околиці
старовинного містечка, гармонія
природи та своєрідної архітектури
вразили його своєю поетичністю.
Вікна палацу були освітлені.
Лунала музика, чути було спів. У
головній залі показував виставу
аматорський театр.
Про те, що у Вишнівці існував драматичний гурток, я вперше почула ще у
шкільні роки від своєї мами, Катерини
Вікторівни, нині, на жаль, уже покійної.
До гуртка її привів рідний дядько, Ілля Волошин. Високий, кремезний і усміхнений
чоловік, він мав гарний голос і непогано
грав на мандоліні. Племінниця, ще зовсім
маленька дівчинка, губилася серед акторів на сцені, тому її ставили на стілець. Вірші Шевченка, прочитані дитячим голосом,
краяли серця дорослих. То були її перші
сценічні проби. А мені розповідь мами тоді
видалася просто цікавою інформацією.
Через багато років один мій хороший
приятель Аркадій Забрамний, науковець
зі Львова, привіз до Вишнівця копію світлини, яка датувалася 1928 роком. Оригінал він віднайшов в архіві Львівського
Товариства української мови імені Тараса
Шевченка. На світлині зображені члени
вишнівецького українського драматичного гуртка. На жаль, він не знав поіменно
всіх учасників. Серед активістів були і його
вишнівецькі родичі, представники споріднених родин Омелянських, Забрамних, Бодасюків, Стефанських, Висоцьких.
Керівником гуртка на той час був О.
Дробоцький. На світлині він 4-й справа у
другому ряду. А у 5-му зліва чоловіку з тре-

тього ряду мама впізнала Іллю Волошина.
Це його єдина світлина, яка вціліла. Життя
Іллі склалося трагічно. Колишній петлюрівець, активіст громади і успішний, як
тоді говорили, господар, він згинув у 1940
році в моторошному сталінському ГУЛАГу.
Молода дівчина у першому ряду в центрі
світлини, ім’я якої невідоме, згодом була
зв’язковою, а юнак на імя Микола зліва від
неї загинув у боях УПА з окупантами. Непростими були і долі інших учасників.
Драматичний гурток був організований у Вишнівці ще у 1905 році. Події початку 1900-х років стали переломними у
житті української спільноти. Десятиліттями в Російській імперії діяв Емський указ,
коли українська культура була під забороною і проходила по жандармському відомству. Усе українське не просто забороняли,
а криміналізували. Українофільство було
державним злочином.
У 1905 році делегація української інтелігенції, і серед них Олена Пчілка, мати
Лесі Українки їздила з першою дипломатичною місією від України до прем’єр-міністра імперії С.Вітте з вимогою скасувати
дію Емського указу і дозволити українську
пресу та українську книжку.
Революційні події змусили імператора Миколу ІІ піти на поступки і Маніфестом 17 жовтня дарувати своїм підданим
усі громадянські права. Для українців це

означало відміну ненависного Емського
указу та можливість організаційно об’єднуватися. Результати були миттєвими і
вражали масштабами. Майже в усіх містах з’являлися українські клуби, в селах
– «Просвіти». Нарешті українці отримали
право читати рідною мовою. А твори українських авторів, зокрема Тараса Шевченка,
для кожного стали невичерпним джерелом національної ідентичності.
Вистави вишнівецького драматичного
гуртка зазвичай користувалися великим
успіхом і були значними культурними подіями для мешканців містечка. Спектаклі
мали просвітницький характер і сприяли
росту національної самосвідомості.
Вишнівецький драматичний гурток
проіснував до 1938 року. За весь період
учасники поставили більше 15 вистав як
класиків, так і власних сценаріїв, часто проводили поетичні та музичні вечори. Самі
шили костюми, готували декорації. Їх автором і художником був відомий у містечку О.
Чернецький. Його дружина Віра та її сестра
Надія з родини Бодасюків були визнані головні виконавиці жіночих ролей.
Учасники гуртка були геть несхожими.
Їх різнили вік, стать, освіта, захоплення і
навіть соціальний статус. Проте їх єднало
Шевченкове Слово. Життя не було безхмарним. У кожного, напевно, були особисті та родинні проблеми. Та Слово раптом

вивільнило таку небачену до того часу духовну енергію , що хотілося діяти, творити
і просто жити.
Майже століття відділяє нас від земляків зі старої світлини. І вдивляючись у
їхні обличчя, мимоволі усвідомлюєш, що
є в них щось таке, що не підвладне часові.
Бо і вони, і ми – Українці. У нас одна земля,
одна мова і одна віра в майбутнє.
І хай летять роки. Та нові покоління вишнівчан знову і знову будуть нести квіти
до пам’ятника Кобзареві у центрі Вишнівця, а у березневі дні над містечком лунатимуть його пророчі слова:
«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».
І так буде завжди.

Любов ШИЯН,
науковий співробітник
Національного заповідника
«Замки Тернопілля», к.і.н.

На світлинах : учасники
Вишнівецького драматичного
гуртка 1928 рік.
Школярі біля пам’ятника
Тарасові Шевченку
в центрі Вишнівця.

Як не помилитися у виборі професії

Н

адзвичайно актуальним для випускників
закладів
загальної
середньої освіти є вибір професійної діяльності. Приймаючи
важливі життєві рішення, вони
ставлять собі різні запитання:
«Який заклад вищої освіти обрати?», «Яка спеціальність мені
подобається?», «Як не помилитися?»
Доценти кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і

менеджменту соціокультурної
діяльності ТНПУ ім. В. Гнатюка
Ольга Главацька та Галина Олійник провели профорієнтаційну
зустріч з одинадцятикласниками Гусятинського, Збаразького
та Тернопільського районів в
онлайн форматі на платформі
Zoom. Корисна інформація про
спеціальності «Соціальна робота», «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Спеціальна
освіта» (Логопедія, Спеціальна

психологія), які виникли й утверджуються з метою задоволення
насущних потреб суспільства і
всіх його громадян, збагатила учнів новими та потрібними знаннями. А мандрівка стежинками
студентського життя та навчальними корпусами викликали у
них приємні й позитивні емоції.
У проведенні профорієнтаційної роботи з учнями 11-их класів допомогли студенти Тамара
Морозович (спеціальність «Соці-

альна робота»), Діана Марія Баула (спеціальність «Менеджмент
соціокультурної діяльності») та
Марія Кіцак Марія (спеціальність
«Спеціальна освіта»).
Саме такі профорієнтаційні
заходи, як зустрічі з викладачами

Ольга Главацька

Галина Олійник

та студентами,
сприяють розширенню знань учнів про різноманітні сучасні професії на ринку праці.

Цілющі
краплини
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Не хворійте:

лікарські трави,
які можна
виростити вдома

Ми звикли купувати лікарські рослини
в аптеці, а, може, спробувати
виростити їх у себе вдома?

М’ята перцева

Чай з м’яти - унікальний засіб. Рослина має антисептичні й протизапальні властивості, знижує тиск, заспокоює
нервову систему, нормалізує роботу кишечника, допомагає
позбутися симптомів ГРВІ. Біль при місячних? Заварюйте
м’яту. Печія або нудота? Заварюйте м’яту. Болить голова й
підвищується тиск? Заварюйте м’яту. Втомилися від стресів і
не можете заснути? Ви знаєте, що робити.
М’ята любить багато світла, тому вирощувати її потрібно
на освітленому вікні, інакше стебла витягнуться, а листочки
будуть маленькі. Воду рослина теж любить, поливайте щодня, але не дайте ґрунту «зацвісти».

Меліса

Поліпшує настрій, заспокоює, знімає спазми й знижує газоутворення. У мелісі немає стільки ефірних олій, скільки
є в м’яті, тому вона збагачує тільки вітамінами. Поливаєте
горщик, що стоїть на сонячній стороні, три рази на тиждень,
і насолоджуєтеся лимонним ароматом, який виділяє листя
меліси.

Шавлія

Настоянки й відвари на основі шавлії допомагають повернути апетит і позбутися підвищеного газоутворення. Це
- хороший антисептик, має противірусні властивості, допомагає навіть при герпесі, а ще - ним добре полоскати ротову
порожнину при захворюваннях ясен і горла.
Добре буде рости, якщо дотримувати балансу: 6-8 годин
сонячного світла, гарний, але не щоденний полив, проте щоденне зрошення. Ніяких протягів!

Базилік

Крім того, що ця рослина використовується в кулінарії як
цікава приправа, її можна використовувати й у лікарських
цілях. Відвар листків допомагає полегшити симптоми захворювань дихальної системи й використовується як жарознижувальне. Це - антиоксидант і джерело безлічі вітамінів.
Чомусь усі домашні цілителі люблять теплі сонячні підвіконня, і базилік не виключення. А от під час холодів заберіть
його подалі від протягів і вікон. Поливати також регулярно,
не переливаючи.

Чебрець

Складно уявити город на підвіконні без запашного чебрецю. Ця трава заспокоює нервову систему, має антибактеріальні й протигрибкові властивості, допомагає при болях у
суглобах і радикуліті, проблемах із ШКТ і вірусних захворюваннях. Сонечко й лужний ґрунт допоможуть виростити вам
густий, багатий вітамінами кущ.

Наш День
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Що краде наш сон
Немає міцного здорового сну – не буде ні настрою вранці, ні бадьорості, ні
бажання щось робити. Тому важливо не тільки знати, що не можна їсти на ніч,
а й дотримуватися певних правил перед тим, як лягати в ліжко. Виконувати ці
рекомендації не важко, головне – добре їх запам'ятати.

Правило №1.
Відмовтеся від гострої їжі
за 3 години до сну
Прийом їжі може підвищити
температуру вашого тіла. Адже
ви витрачаєте енергію на їжу,
хоча й мінімально. Нормальній
людині може знадобитися 3 години, щоб перетравити всю їжу.
Отже, плануйте прийоми їжі
обов'язково, і те, що ви їстимете, має бути легким і корисним.
Гостра їжа, до того ж, спричиняє
печію, а це точно не дасть вам
спокійно спати.
Правило №2.
Не пийте післяобідньої кави
Намагайтеся уникати вживання кофеїну після обіду. Кофеїн – це протидія хімічній речовині під назвою аденозин.
Аденозин – побічний продукт
роботи мозку. Коли він накопичується в доволі великій кіль-

Р

кості, ми починаємо відчувати
втому. З великою кількістю кави
ми втоми просто не відчуємо,
заснемо пізно й не міцно.

Правило №3.
Не їжте шоколад на ніч,
будь-який
Хоч і невелика кількість кофеїну, але в шоколаді він теж присутній за рахунок какао. Спробуйте
відмовитися від шоколаду ввечері. Якщо відчуєте, що так ви міцніше спите, не їжте його на ніч.

Правило №4.
Не пийте міцний чай,
ромашковий можна
Не так багато є продуктів,
які допоможуть вам заснути,
але деякі продукти можуть допомогти більше, ніж інші. Наприклад, ромашковий чай має
заспокійливий ефект. Він трохи
розслабить вас і, як наслідок,
допоможе заснути.

Правило № 5.
Відмовтеся від алкоголю
Алкоголь змусить вас заснути, але він може порушити ваш
сон вночі, тому його не рекомендують використовувати в якості
снодійного. Немає жодних конкретних рекомендацій стосовно
кількості алкоголю, яку можна вживати, не впливаючи на
якість сну. Якщо ви зрозумієте,
що постійно прокидаєтеся посеред ночі, можливо, варто спробувати відмовитися від свого
нічного келиха вина.

Сухофрукти корисні

для серця та судин

одзинки, інжир, чорнослив, курага
та фініки - справжні ліки для тих,
хто цінує все натуральне. Поряд
із такими корисними властивостями
сухофруктів, як поліпшення травлення
та обмінних процесів, а також
оздоровлення шкіри та волосся, вони
мають ще одну важливу властивість:
завдяки вмісту великої кількості
калію зміцнюють та оздоровлюють
серцево-судинну систему. Калій - один
із найважливіших мікроелементів для
підтримки нормальної роботи серця і
судин. Цікаво: під час сушіння фруктів
концентрація корисних речовин у них
тільки збільшується! Наприклад, у 100
г свіжого винограду міститься близько
200 мг калію, а в 100 г родзинок - 860 мг.
А в куразі калію в 5 разів більше, ніж у
свіжому абрикосі.

Сухофрукти містять й інші
корисні речовини та вітаміни

Чорнослив містить: магній, мідь, кальцій,
марганець, залізо, йод, калій, вітаміни групи
В, а також Е, С, РР. Вітаміни групи В зміцнюють
нервову систему, а калій - серце. Чорнослив називають найкращим профілактичним засобом для
нормалізації обміну речовин і кров'яного тиску.
Крім цього, він покращує роботу нирок і жовчного міхура, має антибактеріальні властивості та
зміцнює імунітет.
Фініки містять: цинк, натрій, калій, фтор, кобальт, мідь, фосфор, залізо, алюміній, марганець,
вітаміни: А, С, В1, В2, В6. У Китаї фініки називають їжею довгожителів, а в арабських країнах
- хлібом пустелі. Фініки попереджають анемію,
гіпертонію, авітаміноз, нормалізують тиск, покращують роботу серця. Завдяки великому вмісту глюкози та фруктози покращують роботу
мозку, допомагають відновитися після хвороби,
підвищують витривалість організму.
Родзинки містять вітаміни А, В (В1, В2, В5,
В6), С, калій, фосфор, залізо, магній. Вони поповнюють дефіцит заліза в організмі, завдяки чому
корисні при недокрів’ї, зміцнюють нервову систему, покращують сон. Кілька родзинок на день
- необхідність для всіх, хто страждає на захво-

рювання серцево-судинної та нервової систем.
Також корисні вони для зміцнення імунітету, за
авітамінозу та після тривалої хвороби.
Інжир багатий на вітаміни групи В, а також
А, С. Містить: калій, натрій, кальцій, залізо, фосфор, магній. Особливо корисний у разі зниженого гемоглобіну в крові, венозної недостатності та
гіпертонії, авітамінозу і легеневих захворювань,
для оздоровлення нервової системи. Знижує рівень холестерину в крові, зміцнює імунітет, знімає спазми судин, розсмоктує тромби, що утворилися.
Курага також незамінна для серця, як і родзинки. Містить: магній, калій, фосфор, залізо,
вітаміни: А, С, В. Регулярне вживання кураги
корисне, якщо людина страждає від анемії, серцево-судинних захворювань, авітамінозу, для
поліпшення зору та складу крові. Важлива властивість кураги - вона бореться із закупоренням
судин. Людям, які перенесли операції на серці
або судинах, медики дуже рекомендують додати
курагу до свого щоденного раціону.
Курага є основною їжею та джерелом здоров'я
людей, що проживають у далеких пакистанських
Гімалаях. Середня тривалість життя цих людей понад сто років, і навіть у такому похилому віці
вони залишаються повними сил та енергії. У дикій гористій місцевості в них немає можливості
вирощувати що-небудь, їхній «хліб» - це свіжі
абрикоси влітку і в'ялені - курага - взимку.

Готуємо корисні ласощі для
серцево-судинної системи

Потрібно: сухофрукти (по 100-200 г): курага, родзинки, інжир, фініки, чорнослив, горіхи
(чищені - 25-50 г) - на ваш смак: волоські або ін.,
мед, мелена кориця (1/2-1 ч. л.) - за бажанням.
Приготування: сухофрукти замочити в холодній воді на 10-25 хв. Злити воду, промити під
проточною. Сухофрукти ошпарити окропом. Почистити, видалити кісточки. Почистити горіхи.
Подрібнити сухофрукти та горіхи за допомогою
блендера або м'ясорубки. Суміш із сухофруктів
і горіхів перекласти в ємність, додати корицю
та мед. Меду потрібно рівно стільки, щоб він
покрив суміш. Зберігати в холодильнику, у банці під кришкою. Вживайте ці ласощі 1-2 рази на
день, особливо добре - за сніданком.
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Я

гніздечко
Дітям в садочку
Потрібні турбота і ласка,
Усмішка щира
і добра казка.
Вихователі все знають,
Вчать, допомагають...
І ось маленька вже рука
Сама малює Колобка,
І цифри вірно розкладе,
І слово «мама» обведе...

На фото Івана ПШОНЯКА: директор ЗДО «Джерельце»
Ірина Головата та помічник вихователя Оксана Ділай
(село Оліїв Зборівського району).

Мамине

Життєві сюжети

благословення
- Сусідко, чули, вчора Ганю Петруньову
швидка до лікарні забрала? Дістала великий тиск.
- Та ви що, Марійко? Йой, така молода, і
де вже того тиску взяла?
- А ви не знаєте, Стефо? Та вчора її
донька заміж виходила, а мами рідної на
весілля не покликала. Що ж то робиться в
світі, аж страх.
…Крапельниця монотонно відміряла
краплі розчину, який повертав Ганну до
життя. Сил не було ні говорити, ні плакати. Вона просто дивилась у стелю і очима
свердлила одну точку. Думала, не переживе вчорашнього дня. Чим же вона так
завинила перед донечкою, що та її, рідну
матір, на весілля не покликала?!

Перебирала в голові різні епізоди з
життя Катрусі від її народження і понині.
Не знайшла нічого такого, чим би могла
скривдити доню. Знала, на рішення доньки мав вплив батько – Ганнин колишній
чоловік, який залишив їх з Катрусею, а сам
знайшов набагато молодшу дружину й
одружився вдруге. Виїхали жити до сусідньої Польщі, а тепер ще й донечку до себе
забрав, мовляв, тут престижніше здобувати вищу освіту. Ганна й не перечила. Він –
батько, та й донька сама вправі вирішувати, де хоче вчитися. Повнолітня вже. А тут
– на тобі, вже й мама непотрібна.
Щось запекло біля серця. Ганна кинула під язик «корвалмент» і потягнулася
до телефону. Відкрила сторінку в соцме-

режах, а там вже й фото з весілля донечки
є. Сльози вирвалися на волю, а думала, що
вчора вже всі виплакала.
«Як же тобі личить весільна сукня, донечко. Благословляю тебе і зла не тримаю.
Будь щасливою», - благословляла свою
Катрусю і її чоловіка, гладивши фото через екран телефона.
Жінку ніхто з рідні не навідував у лікарні – лише двічі чи тричі сусідки прийшли, щоб принести домашньої їжі та
придбати ліків. Говорили про те, про се. Не
насмілювалися тільки порушувати тему
весілля, що стало причиною її недуги.
Сьогодні Ганну виписують. Її фізичний
стан значно покращився, от тільки шкода,
що душевного болю не змогла вилікувати.
Нічого, вона сильна, впорається.
Щойно переступила поріг лікарні, як
на сходах помітила таку рідну постать –

стояла її донечка поряд зі своїм чоловіком.
Ганна його по фото впізнала, бо вживу ще
не бачила. Катруся винувато опустила очі.
- Прости, мені, мамо. Це через мене ти
тут, - сльози так і котилися з очей Каті. – Це
татова нова дружина була проти того, щоб
ти була на весіллі. Вона йому так і сказала:
«Або я, або вона». Він і вибрав. А я змовчала. Пробач, рідненька, якщо зможеш. Без
твого благословення наш шлюб не буде
щасливий. Ми тільки розписалися, а шлюб
хочемо взяти в нашій церкві. Відзначимо
скромно, в колі рідних і друзів.
- Донечко, я вас благословила ще в той
день, коли дізналася про весілля і, звісно,
все тобі простила.
Вони плакали, обійнявшись, і вкотре
просили пробачення одна в одної.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

15 цитат, які змінюють життя

❶Невдача – це просто можливість почати знову,
але вже більш мудро. Генрі Форд.

❷Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї
турбуватися. Якщо проблема нерозв’язна, турбуватися про неї безглуздо. Далай Лама.
❸Навіть якщо ви дуже талановиті й докладаєте
великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен час: ви не отримаєте дитини через місяць, навіть якщо змусите завагітніти дев’ять жінок. Уоррен
Баффет.

❹Раз в житті фортуна стукає у двері кожної людини, але людина в цей час нерідко сидить у найближчій пивній і ніякого стуку не чує. Марк Твен.

❺Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успіху –
весь час пробувати ще один раз. Томас Едісон.

❻Особисто я люблю суницю з вершками, але риба
чомусь віддає перевагу хробакам. Ось чому, коли йду
на риболовлю, то думаю не про те, що люблю я, а про
те, що любить риба. Дейл Карнегі.
❼Прокидаючись вранці, запитай себе: «Що я повинен зробити?» Увечері, перш ніж заснути: «Що я зробив?». Піфагор.

❽Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий – це
той, хто часто використовує слово “завтра”. Роберт
Кіосакі.
❾Старі завжди радять молодим заощаджувати гроші. Це погана порада. Вкладайте в себе. Я в житті не
заощадив і долара, поки не досяг сорока років. Генрі
Форд.
❿Я цього хочу. Значить, це буде. Генрі Форд.

⓫Я не знав поразок. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють. Томас Едісон.

⓬Важка праця – це скупчення легких справ, які
ви не зробили, коли повинні були зробити. Джон
Максвелл.

⓭Раніше я говорив: “Я сподіваюся, що все зміниться”. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все
змінилося, – змінитись мені самому. Джим Рон.

⓮Урок, який я отримав і якому слідую все життя,
полягав у тому, що треба намагатися, намагатися і
знову намагатися – але ніколи не здаватися! Річард
Бренсон.

⓯Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш
жити так, як інші не можуть.
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Як гарно весну
споглядати…

Сімейне

Наш День

Останнє
прохання

Етюд

к весело стало, коли сонце з-за
хмар показалось. Осіяло землю,
всім усміхнулось, виманило
людей з хати весну зустрічати.
Розтали сніги-льоди, потекли струмочки. Земля воду увібрала, зазеленіли горбочки. Усміхнулися підсніжники, озимина піднялася, проліски
розкрили голубі оченята, набубнявіли бруньки
– весна почалася.
Та цього місяця, першого весняного, ще буде
все: і мороз землю легесенько скріпить, і сніжок
посіє, і дощик покропить, а вітерець весняний все
висушить і сонце нагріє.
Як гарно, як хороше весну споглядати – вона, як
та дівчина, що готується нареченою стати. Вона
березі коси прибере в сережки і листочки зелені.
Вкриє сади рожево-білим серпанком. По зеленому земляному килимі квіти ще розстелить, омиє
їх цілющою росою – порадує нас цією красою.
Ой весно-весно! Яка ж ти хороша! Спасибі Богу,
що тебе послав – душу звеселить, надію на краще
вселить…
Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець
Кременецького району.
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І

тоді вона не витримала,
прогнала його
геть. Гадала, матір
поспівчуває їй, але та
щоразу стала дорікати,
що Юля з самого початку
не послухала її: «Пам’ятай,
материнське серце ніколи
не помиляється».
Юля розуміла, мати страждає
через поламану руку, не спить від
болю ночами. Але хіба вона передбачала таке? Хіба хотіла? Недаремно кажуть – любов сліпа…
Одного ранку, зібравши найнеобхідніше в сумку, Юля забралася з дому. Поїхала до подруги
Галі, яка мешкала в місті сама.
Галя прийняла її люб’язно. Однак,
новина про те, що Юля чекає дитину, спантеличила її. Та загледівши розгубленість у Юлиних очах,
опанувала себе: до пологів є ще
час, Юля може навіть підзаробити
десь. І взагалі – невже вони удвох
не дадуть ради одній дитині?
Юля влаштувалася на роботу в комунальне господарство. Із
самого ранку підмітала вуличку
неподалік дому Галини. Іноді їй
допомагала Галя. Вони гарно ладили між собою. Час летів швидко. Коли надворі забрунькував
березень, Юля народила дівчинку. Назвала її Мартою. Вийшло
так, що невдовзі Галю скоротили
на фірмі. І тоді на роботу повернулася Юля. Згодом вступила на
заочне відділення юридичного
факультету. Іноді Галя проводила
з Мартусею більше часу, ніж Юля.
Мабуть, тому маленька обох їх
кликала мамою. Врешті, у дівчинки справді було дві мами. Одна,
яка народила, інша – хрещена.
Обидві вони обожнювали Марточку. Одягали, як лялечку, догоджали її дитячим забаганкам. Вони
стали однією дружньою сім’єю.
Наче рідні сестри.
Якось покликав Юлю в кабінет її шеф. Вона стривожилася:
може, в чомусь не догодила? З
роботою тепер непросто. А ця - їй
підходить. Зранесенька виходить
на вулицю, а коли люди йдуть на
роботу – вона уже з роботи повертається.
Шеф зустрів її із загадковою
усмішкою. Запропонував каву.
Струмінь хвилювання пройняв
кожну клітинку Юлі. Боялася
почути неприємні зауваження.
Однак Павло Іванович, так звали
шефа, навпаки похвалив її за сумлінну працю. Мовляв, люди задоволені Юлею, адже не лише тримає чистоту на своїй дільниці, а
й квітів уздовж тротуару насіяла.
Їх аромат розливається вулицею,
милує око. «Премію хочеш?» -

Про те, що з Максимом у неї не буде життя, не раз казала Юлі
мати. Вперше вона згадала мамині слова, коли Максим прийшов п’яним
і влаштував у домі скандал. Згодом, коли підняв на неї руку, потім – на
її матір. Юля плакала, благала Максима схаменутися, адже скоро у них
народиться дитина. Але Максима це не зупинило. Одного разу він вдарив
її у живіт: «Це – не моя дитина!» - верещав, вирячивши розлючені очі.
Павло Іванович лукаво глянув їй у
вічі. «А хіба я знаю? Що інші скажуть, усі добре працюють», - розгублено мовила Юля. «Про себе
думай, Юліє. Що ж, не буду тебе
мучити. Танцюй! Надаємо тобі однокімнатну квартиру!»
Юля ніби прикипіла до стільця. У неї буде власне житло? Може,
це сон? Але шеф знову і знову повторив свої слова…
Вона летіла на крилах, щоб
поділитися новиною з Галею. Але
подруга посмутніла, розплакалася: «Я звикла до вас з Мартусею,
сумувати буду». «Смішненька ти
моя, не плач. Навідувати тебе будемо. А ти – нас. Врешті, доки роботу не знайдеш, не віддаватиму
Марту в садочок», - заспокоювала
подругу Юля.
На роботі найлегше працювалося влітку. А восени не можна
було дати ради падолисту. Якось
Юля загрібала листя на купки, як
почула різкий біль у животі. Присілі на бордюрі, зіщулившись, мов
кошеня. З очей потекли сльози.
«Що з вами?» - перед нею виросла
струнка постать якогось чоловіка.
«Погано мені. Різкий біль…», - заледве витиснула зі себе Юля. Сергій, так звали чоловіка підігнав
автівку, яку припаркував неподалік. Відвіз Юлю на «швидку».
Лікар сказав залишитися їй у стаціонарі. «Прошу вас, зателефонуйте моїй подрузі, Галиною її звати.
Свій мобільний я у відрі на вулиці
залишила. Мабуть, пропав уже»,
- попросила Юля Сергія. Він записав номер Галі. Увечері Юлю прооперували, видалили апендицит. А
через тиждень вона була уже вдома. Їй продовжили лікарняний.
«Можна, Мартуся ще в мене
побуде? Тобі поправитися слід,
сил набратися після наркозу», просила Галя. Щоранку приносила Юлі щось смачненьке. Мовляв,
до кухні Юлі ще рано приступати. Якось Юля довго залежалася
в ліжку, як почула настирливий
дзвінок у двері. «Це – Галя», - подумала. Та, відчинивши двері, мало
не зомліла: на порозі стояв Сергій.
Але чому він тут? «Ось, візьміть,
це ваш мобільний. Не пропав, як
бачите. Ні відро, ні граблі, в багажнику усе. Мабуть, це рахується за
вами», - мовив Сергій, усміхаючись.
Юля запропонувала йому зайти на каву. Вони розговорилися.
Сергій розповів, що живе разом з
мамою. Кілька років був за кордоном. Тепер створив невеличкий
бізнес. Юля не розуміла й сама,
чому їй теж захотілося відкритися
цьому незнайомому, по суті, чо-

ловікові. Хоч і зарікалася більше
не вірити нікому. Чому на серці
стає так щемко і ніжно від його
іскристого погляду, оксамитового
голосу, від звички раз-по-раз розчісувати пальцями кучерявого
чуба?
Вночі він приснився їй. А через день зателефонував. Звідки
дізнався номер? Усе дуже просто:
набрав з її телефону свій номер.
«Твоя кава дуже смачна, Юлю.
Гадаю, вона ще не закінчилася в
тебе? Заодно з Мартусею познайомлюся», - почула вона у слухавці.
Марточка стрибала від радості, коли Сергій вручив їй кульок
із солодощами і велику ляльку, де
на ярличку було написано «лялька Марта».
«Ти теж гарненька, як лялечка», - Сергій погладив дівчинку
по голівці. Марта, не роздумуючи,
всілася йому на коліна. «Ти мій
тато, так?» - глянула оченятами-незабудками Сергієві просто
у вічі. Він не міг встояти перед
дитячими невинними очима. Не
збагнув і сам, як у нього вихопилося: «Так, я твій тато, Мартусю».
Їхні зустрічі з Юлею були частими. Обоє розуміли, що уже не
можуть один без одного. Сергій
вирішив сповістити матір, що
хоче одружитися. «З ким? З цією
підмітальницею? Та ще й з дитиною? - схопилася за серце Ірина
Степанівна. – Невже ліпшої не
знайшов?»
Сергій не сподівався, що мати,
яка давно хотіла невістку так відреагує, адже йому уже тридцять
сьомий пішов. «Роботу можна
змінити, мамо, а характер – залишиться. Юля дуже добра і хазяйновита», - мовив пригнічено.
Наступного дня Ірина Степанівна, домовившись із знайомою
лікаркою, лягла у стаціонар. Нібито із ускладненням ішемічної
хвороби, яке спричинив нервовий стрес. Сергій навідував матір
щодня, але краще їй не ставало.
Звісно, він і не здогадувався, що
це була гра. Якось застав її у сльозах. « Маю до тебе останнє прохання, синку. Пообіцяй, що виконаєш його», - мовила ледь чутно.
«Обіцяю», - не спитавши, яке саме,
випалив Сергій. «Що ж, я з небес
бачити усе буду. Залиши ту Юлю.
Іншу, таку, що варта тебе, шукай»,
- додала Ірина Степанівна. Сергій
спохопився: що ж він накоїв? Хотів заперечити, але, глянувши на
ридаючу матір, чомусь повторив:
«Обіцяю»
Мартуся довго не могла збаг-

нути, чому татко до них більше
не приходить. Могла довго сидіти
з лялькою біля вікна і виглядати
Сергія. Юля теж нічого не розуміла, адже все в них було чудово.
Чому ж він так повівся з нею?
Час поступово загоював душевні рани. Попадалися їй женихи. Але Юля закрила для них
замок у своєму серці. Закінчивши
виш, стала працювати адвокатом.
Відганяла, мов набридливих мух,
думки про Сергія. Але він часто
снився їй, вижався на вулиці.
…Ще зранку у Юлі було якесь
дивне передчуття і чомусь серце було не на місці. «До вас якась
старенька проситься, вона не записувалася на прийом», - сказала
секретарка. «Хай заходить», - відповіла Юлія. «Здрастуй, Юлю»,
- тихим ослабленим голосом мовила жінка. «Взагалі то я Юлія
Олексіївна. А як вас?» - поправила її адвокатка. «Он якою ти стала тепер. А була ж…» - хотіла ще
щось сказати старенька, але Юлія
перервала її. «Кажіть конкретно,
чого прийшли». Вишукувала у
жінці знайомі риси і вмить переконалася, що це справді мати Сергія. Але що їй треба? Тіло жінки
затремтіло, як гілля на вітрі. По
обличчі покотилися сльози. Присівши в крісло, стала вихлюпувати перед Юлією свою сповідь. Це
вона винна, що розлучила їх із
Сергієм. Збрехала, що смертельно
хвора. Витиснула з нього обіцянку залишити Юлю. Однак нічого
доброго з цього не вийшло, сама
накликала на себе біду. Тепер
вона справді доживає останні
дні. А Сергій досі один. Дорікає
їй за Юлю, яку кохає дотепер. А
прийшла вона справді з останнім
проханням: «Прости мені, Юлю. І
виконай те, що попрошу. Не відштовхни Сергія, коли прийде до
тебе, бо пропадає. Вихуд, занехаяв
бізнес. Тільки ти можеш допомогти йому. Послухай мене, благаю!
Щоб я у мирі і спокої закрила навіки очі. Обіцяєш?» - Ірина Степанівна підняла на Юлю вицвілі очі.
Юля мовчала. І хоч душу знову
стиснув гнів, все ж їй чомусь стало
жаль цю жінку. Між ними зависла напружена пауза. Безбарвний
погляд пані Ірини прострелював
Юлю наскрізь. Перед її очима
вмить постало обличчя Сергія. Уявила, як важко йому тепер, який
він самотній. І, мабуть, кається.
«Заспокойтеся. Якщо Сергій прийде першим – не прожену його –
обіцяю», - упевнено мовила Юлія.
Марія МАЛІЦЬКА.

СТРУНИ СЕРЦЯ
*****
На перехресті всіх стежок,
На злобу дня Весна.
На денці душ,
На споді дна - журба.
Твоя.
І всі спішать, кудись біжать,
Кудись летять.
Кінця - нема.
Залило сонце всіх навкруг Це злато Неба.
Поки живеш, поки ще тут.
А значить - треба.
У поспіху не загуби - Душі.
Вважай.
На себе.
Все роздивися довкруги Весна прийшла...
До Тебе.
*****
В дитинство думки звернули
У поле, ліси,сади...
Корови свої випасаю,
Читаю мудрі книжки.
Запахло мені дитинством.
Барвінком рясніли стежки,
Опеньки збирала у лісі,
Зобачила зайця сліди...
І досі мені там тепло,
І досі світлиця жде.
І навіть полин солодкий,
Де мама, і тата плече.
*****
Настояні на чмаріяасі і сльозі
Слова
Пророчі мовчазні скупі німі
Слова
Бувають суголосні і сумні
Слова
Приковують ковтають
воскрешають
Слова
Твої мої і їхні
Вони живі. І мають силу. Мають
голос.
Слова.
У них є дух і є життя є влада
страти
Слова.
Їх треба вміло добирати
Слова. І сміх і сльози.
Все слова.
*****
Дочасно, мій Боже, дочасно
Так можна спинитись невчасно
Невже так пройдемо землею?
Невже розпрощаємось з нею?
Летіли лелеки лелеки
Далеко те небо далеко
Невже ми отут на хвилину
А потім із вирієм злинем?
Дочасно лиш трошки дочасно
Як квіт польовий відквітуєм
Як празники всі відсвяткуєм
Невже нас закличуть покличуть?
Дочасно. Все, Боже, дочасно
А так би набуться в часі
Ступати по веснах несміло
Дивитись на вишню. На зрілу.
Неля ДРИБОТІЙ.
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У

повторному поєдинку 1/16
фіналу Ліги Європи київське
"Динамо" на виїзді перемогло
бельгійський "Брюгге" з рахунком 0:1 і
за результатами двох матчів ( перший
завершився унічию – 1:1) продовжило
боротьбу за почесний трофей.
На 83-й хвилині Жерсон Родрігеш
тонко перекинув захисників "Брюгге" і
відправив м'яч у штрафний майданчик,
де його отримав Віктор Циганков. Той в
один дотик віддав передачу на Віталія
Буяльського. Хавбек впевнено замкнув
передачу і забив переможний гол.
У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги
Європи донецький "Шахтар" переміг
"Маккабі" з Тель-Авіва. Єдиний гол у зустрічі був забитий на 67-й хвилині. Жуніор Мораес холоднокровно реалізував
одинадцятиметровий удар. Завдяки перемозі в Ізраїлі (2:0) донецький "Шахтар" пройшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
з сумарним рахунком 3:0.

Наступного дня у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Перші матчі на цій стадії пройдуть 11
березня, а повторні зустрічі відбудуться 18 березня.
Результати жеребкування
1/8 фіналу Ліги Європи:
• "Аякс" (Нідерланди) - "Янг Бойз"
(Швейцарія)
•"Динамо" (Україна) - "Вільярреал" (Іспанія)
•"Рома" (Італія) - "Шахтар" (Україна)
•"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)
•"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Тоттенгем" (Англія)
•"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Мілан" (Італія)
•"Славія" (Чехія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
•"Гранада" (Іспанія) - "Мольде" (Норвегія).

Тим часом, завершилися перші
поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
• «Барселона» (Іспанія) - «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) - 1:4
• «Лейпциг» (Німеччина) - «Ліверпуль»
(Англія) - 0:2
Матчі-відповіді відбудуться 10.03.2021.
• «Порту» (Португалія) - «Ювентус»
(Турин, Італія) - 2:1
• «Севілья» (Іспанія) - «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - 2:3
Матчі-відповіді відбудуться 09.03.2021.
• «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) - «Челсі» (Лондон, Англія) - 0:1
• «Лаціо» (Рим, Італія) - «Баварія»
(Мюнхен, Німеччина) - 1:4
Матчі-відповіді відбудуться 17.03.2021.
• «Аталанта» (Бергамо, Італія) - «Реал»
(Мадрид, Іспанія) — 0:1
• «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Манчестер, Англія) — 0:2
Матчі-відповіді відбудуться 16.03.2021.

УПЛ: «Динамо» зміцнило лідерство
З 26 по 28 лютого пройшли матчі 16-го туру
Української Прем'єр-Ліги.

У

центральному матчі туру "Зоря" перемогла "Шахтар", забивши гол у меншості на останніх секундах. "Динамо" розгромило "Львів" і збільшило відрив від "гірників".
Результати матчів:
"Десна" - "Інгулець" - 3:0
"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 2:2
"Ворскла" - "Олександрія" - 3:1
"Колос" - "Рух" - 1:2
"Минай" - "Олімпік" - 2:1
"Шахтар" - "Зоря" - 0:1
"Львів" - "Динамо" - 1:4.
До речі, півзахисник «Динамо» Віктор Циганков у матчі з ФК
«Львів» відзначився 58-м м'ячем у футболці біло-синіх у чемпіонатах
України. За цим показником він обійшов Артема Мілевського і наздогнав Олега Гусєва.
Для входження в ТОП-5 бомбардирів в історії «Динамо» в чемпіонатах України Циганкову не вистачає трьох точних ударів. Натомість,
4 забитих м'ячі дозволять йому досягти позначки у 62 голи і потіснити з п'ятого місця Віктора Леоненка.
У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 15 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.
*****
Українська тенісистка Дарія Снігур
стала переможницею турніру у французькому Пуатьє. Це її перша перемога
з 2019 року. У фіналі турніру Дарія обіграла господарку змагань Клару Бурель.
Однак, перемога легкою не була – тенісистки зіграли всі три сети, а гра тривала дві години.
*****
Український боксер Олександр Хижняк втретє поспіль здобув перемогу на
міжнародному боксерському турнірі в
Болгарії у ваговій категорії до 75 кг. У
фінальному поєдинку він мав зустрітися із призером чемпіонатів Росії Павлом
Сосуліним, однак бій не відбувся через
неявку російського боксера. Таким чином, українець здобув перемогу на турнірі.
Загалом українці завоювали на турнірі 6 медалей: 1 золото: Олександр Хижняк. 3 срібла: Анна Лисенко, Євген Барабанов, Цотне Рогава. 2 бронзи: Юлія
Циплакова, Максим Коц.
*****
Збірна України з дзюдо здобула чотири нагороди на відкритому Кубку Європи.
Такі змагання відбулися вперше з березня 2020 року, у них взяли участь 272
дзюдоїсти з 23 країн світу. У складі нашої команди за нагороди боролися 24

Спортарена

чоловіки та 5 жінок.
У заключний змагальний день Кубку
Європи з дзюдо в Празі українці здобули
три нагороди.
У ваговій категорії до 100 кг срібло завоював Данило Гуцол. Медаль такого ж
ґатунку в активі Олександра Гордієнка
(понад 100 кг). Серед дівчат медальний
почин Анастасії Антипіної підтримала
Руслана Булавіна, яка завоювала бронзу
у ваговій категорії понад 78 кг.

У

Підволочиську завершилася фінальна частина чемпіонату Тернопільської області серед ветеранів
з міні-футболу у віковій категорії 55 років і
старші. Переможцем змагань стала ветеранська команда з Теребовлянщини.
Нагадаємо, до фіналу «чотирьох» за результатами попереднього етапу пробилися
ветеранські команди з Теребовлі, Борщова,
Тернополя і Підволочиська.
Вже у першому матчі фінальної частини зустрілися, як згодом виявилося, головні претенденти на перемогу – господарі та
гості з Теребовлянщини. Матч завершився внічию 1:1. Натомість, головний фаворит – команда «Євроінтер’єр» з Тернополя
впевнено обіграла ветеранів з Борщівщини
– 7:0. У другому турі тернополяни несподівано поступилися господарям майданчика
– 1:2, а теребовлянці в непростому поєдинку перемогли борщівців – 2:0. Напевно, головний матч на турнірі відбувся у 3-му турі
між представниками Тернополя і Теребовлянщини. У неймовірно напруженому поєдинку перемогу з мінімальним рахунком
4:3 здобули ветерани з Теребовлі. Перед
заключним матчем чемпіонату підволочиським ветеранам потрібно було не лише
перемогти, а й зробити це з різницею у три
м’ячі, щоб обійти за особистими показниками теребовлянців. З першим завданням
господарі впоралися, але от виграти з потрібною різницею м’ячів їм не вдалося (2:1),
тому - лише «срібні» нагороди чемпіонату,
«бронза» залишилася за тернополянами, а
чемпіонський кубок виборола команда з Теребовлянщини.

ді поповнив свій доробок "сріблом". У
Мадриді легкоатлет підкорив довжину
7,98 метра, випередивши найближчого
конкурента на 17 сантиметрів.
*****
Уже сьогодні відбудуться поєдинки
1/4 фіналу Кубка України з футболу:
03.03.2021
«Верес» (Рівне) - «Зоря» (Луганськ).
Луцьк. Стадіон «Авангард». 14.00.
«Динамо» (Київ) - «Колос» (Ковалівка). Київ. НСК «Олімпійський». 17.00.
«Дніпро-1» (Дніпро) - «Олександрія» (Олександрія). Дніпро. Стадіон
«Дніпро-Арена». 19.00.
«Агробізнес» (Волочиськ) - «Шахтар» (Донецьк). Київ. Стадіон «Динамо»
ім. В. В. Лобановського. 19.00.
*****

*****
Фанати низки футбольних клубів Білорусі оголосили бойкот поєдинків національної першості через «політичну
ситуацію в країні». Вони заявили, що не
будуть відвідувати як домашні, так і виїзні футбольні матчі «до повної перемоги народу».
Першими про бойкот заявили ультрас
брестського «Динамо». Про приєднання
до бойкоту пізніше заявили активні вболівальники клубу БАТЕ, а також ультрас
«Торпедо-БелАЗ», «Мінська», «Торпедо»,
«Вітебська» та інших клубів білоруської
першості з футболу.
*****
Поточного року на жіночу збірну УкраУкраїнський легкоатлет Владислав
Мазур, який спеціалізується на стрибках їни з футболу очікує насичена програма.
Із 14-го по 24 лютого в Туреччині проу довжину, підійнявся на п'єдестал на
престижних змаганнях World Athletics йшов перший збір команди Наталії ЗінTour Gold. 24-річний українець у Мадри- ченко, на якому синьо-жовті провели

два товариські матчі — зі збірними Сербії (1:1) та Індії (3:2).
Наступний збір жіночої збірної пройде з 5-го по 14 квітня. Він буде присвячений поєдинкам плей-офф відбору
Євро-2022, суперник українок в яких
визначиться на жеребкуванні 5 березня.
Фінальна стадія Євро пройде в Англії
влітку наступного року, цієї ж осені на
синьо-жовтих очікує старт в іншому турнірі — чемпіонаті світу. Жіночий мундіаль, в якому вперше в історії братимуть
участь 32 збірні, проходитиме на полях
Австралії та Нової Зеландії з 10 липня
по 20 серпня 2023 року. Квота від зони
УЄФА - 11 учасників плюс одне місце в
міжконтинентальному плей-офф. Наразі відомі вікна для кваліфікаційних
матчів, для участі в яких жіноча збірна
України збиратиметься тричі: 13-22 вересня, 18-27 жовтня та 22 листопада - 1
грудня 2021 року.
*****
26-28 лютого в австрійському місті Ваграйн відбувся ІI європейський тур з волейболу на снігу-2021. Українці у складі
Скукіс \ Бокшан \ Кузмін \ Свередюк в
групі обіграли Францію (2:1) і поступилися Росії (1:2). У плей-оф синьо-жовті
виграли в Австрії (2:0), у чвертьфіналі
- у Чехії (2:0), а у півфіналі вибили Польщу. У фіналі наша збірна взяла реванш у
матчі з Росією (2:0).
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Перевтілювалися у Мавку і Лукаша
і читали вірші, які до душі
У тернопільському коледжі оригінально вшанували
150-річчя з дня народження Лесі Українки

С

туденти
Тернопільського
фахового коледжу
Тернопільського
національного технічного
університету імені Івана
Пулюя підготували
мистецьке дійство з
нагоди 150-річчя з
дня народження Лесі
Українки. Викладачки
коледжу та активні
просвітянки Галина Шот й
Ольга Коневич об’єднали
молодь і організували
театралізовану
постановку "До тебе,
Україно, струна моя
перша озветься..." про
життя і творчість великої
української поетеси.

Майбутні автомобілісти,
туристи, логісти, менеджери
понад два тижні між парами і
лекціями збирались у вільних
аудиторіях і декламували вірші, вчили пісні, грали уривки з
п'єс.
- У Лесі Українки незвичайна життєва історія, - розповідає
Галина Шот. - Маленька дівчинка у 9 років написала свої
перші геніальні вірші, а у 12
Леся вже тримала у руках першу надруковану збірку поезій.
Вона знала дев'ять мов, перекладала на українську мову
твори, писала прозу, мала талант до музики... Кожен наш
учень сам обирав вірш Лесі
Українки. Вони ніби приміряли
на себе Лесине слово й обирали
поезію, яка їм до душі.
Глядачі захоплено слухали

спів студентів Юлі Білоус, Катерини Кавки, Наталі Хемій,
Ярини Кривінської, Івана Буртника, Максима Коломиї, Романа
Процаніна. Вони виконували
"Contra spem spero", "Чарівна
скрипка", "Відпливають кораблі", "Молодь змінює світ" під
керівництвом диригента Ольги Коневич. Жінка співає у церковному хорі і дуже хвилюється
через те, що українську пісню
рідко хто виконує, розбиваючись на голоси, тому із задоволенням займається співом
зі своїми студентами і радіє їх
успіху.

Гості свята побачили уривки з п'єс Лесі Українки "Бояриня" та "Лісова пісня". Почули твір "Твої листи пахнуть
зів'ялими трояндами... " у виконанні Вікторії Козловської,
поезію "На шлях я вийшла ранньою весною... " декламувала
Софія Колеснік, "Ангел помсти"
читав Павло Нетофор.
- Враження від заходу неймовірні, бо ми дуже наполегливо готувалися, адже хотіли
кожен вірш, вислів із сценки та
пісню пропустити через серце,
- своїми враженнями поділилась Наталія Хемій. - Для сцен-

ки «Бояриня» я принесла цілий пакет символічного одягу,
щоби кожен учасник на сцені
виглядав неперевершено.
Віталій Фрей грав Лукаша
з «Лісової пісні». Хлопець зізнався, що дуже хвилювався,
адже вперше брав участь у романтичній виставі про кохання. Андрій Гогусь роль дядька
Лева вибрав сам: "Хоча я дуже
люблю природу, відпочивати
в лісі, ця роль виявилась для
мене непростою, бо за сюжетом
я мав сваритись з "мамою", а
сам людина неконфліктна».
- Це мистецьке дійство на-

гадує про те, що Леся Українка
досі з нами, а її слова "Ні, я жива,
я буду вічно жити, я в серці маю
те, що не вмирає.." вже давно
стали пророчими, - зазначила
Галина Мартин, заступниця
директора з навчально-виховної роботи Технічного коледжу.
- Любов, яка переповнювала
серце Лесі, слово, яке було для
неї справжньою зброєю, залишаються з нами до сьогодні
завдяки тому, що ми вивчаємо
і шануємо її творчість.
Олена МУДРА.

ЗУНУ: театру пісні «Для тебе» Міносвіти підтвердило
звання народного

Т

еатру пісні «Для тебе»
Західноукраїнського
національного університету
Міністерство освіти і науки
України підтвердило звання
«Народний художній колектив».

Театр пісні уже більше 10 років дарує свою творчість. Його керівник - поет,
пісняр Алла Бінцаровська. У складі колективу - гурти «InToNatzia», «Cry Not»,
«Краплинки» й талановиті солісти: Тетяна Шарган, Павло Тютюнник, Владислав Вальків, Дмитро Худик, Катерина
Бабійчук, Елеонора Атаманчук, Марія
Заверуха, Оксана Скрепецька, Ірина
Шарган, Катерина Божаківська, Мар’яна Максимишин, Галина Баган, Соломія,
Софія та Надія Стельмахи. Вони - окраса

різноманітних мистецьких заходів не
лише класичного університету Тернополя.

Народний театр пісні «Для тебе»
продовжує тішити глядачів новими сучасними українськими піснями, висту-

паючи на різноманітних концертах у нашому обласному центрі та гастролюючи
Україною і за її межами.
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Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.25 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 03.00,
05.25 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Х/ф «Панi Боварi».
11.10 Х/ф «Украдене щастя», 1-4 с.
15.40 Телепродаж.
16.10, 03.20, 05.20 Погода.
16.15 Країна пiсень.
17.20 Концерт. Наталiя Валевська.
18.15 Концерт. Iво Бобул.
19.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25, 00.30, 05.50 Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 #ВУкраїнi.
01.10 Х/ф «Украдене щастя», 3 i 4 с.
04.20 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, 19.30, 04.35
«ТСН».
10.20, 02.50, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.20 Т/с «100 тисяч хвилин разом».
20.15 Х/ф «Красуня».
22.45 Х/ф «Бруднi танцi».
00.45 «Голос країни 11».

Iíòåð

02.30 «Роман з Ольгою».
03.25, 03.40, 18.00 «Стосується кожного».
04.35 «Володимир Iвасюк. Iдеальне
вбивство».
04.55 «Телемагазин».
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 Т/с «За справу береться Шекспiр».
16.10 Х/ф «Дiвчата».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
22.05 Концерт «Я подарую тобi любов».
00.10 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.15 Х/ф «Про нього».

ICTV

05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Служба розшуку дiтей.

05.30
06.20
09.05
10.55
12.45
13.00
14.40
16.40

Громадянська оборона.
Факти тижня.
Х/ф «Пригоди Плуто Неша».
Х/ф «Люди у чорному».
Факти. День.
Х/ф «Люди у чорному 2».
Х/ф «Люди у чорному 3».
Х/ф «Люди у чорному: Iнтернешнл».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Правдива брехня».
21.55 Дизель шоу.
23.25 Х/ф «Вбити Бiлла».
01.25 Х/ф «Вбити Бiлла 2».
03.25 Я зняв!

ÑÒÁ

05.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.50 Х/ф «27 весiль».
10.00 Х/ф «Ноттiнг Гiлл».
12.35, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама 3.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Провина кохання.
23.10 Т/с «Лист очiкування».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.30 Х/ф «Божевiльна п`ятниця».
13.30 Х/ф «Пiрати Карибського моря:
На дивних берегах».
16.20 Х/ф «Пiрати Карибського моря:
Помста Салазара».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
23.40 Х/ф «Гола правда».
01.40 Х/ф «Трiска».
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
06.25 Pro Вiйсько.
07.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10 Невигаданi iсторiї.
11.10, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
12.15 Х/ф «Материнська клятва».
15.15 Концерт П. Зiброва «В епiцентрi
кохання».
18.10 Концерт О. Бiлозiр «Сповiдь».
21.25 Актуально: Економiка. Полiтика.
Соцiум.
21.40 Час-Time.
22.00 Концерт М. Поплавський «Українська пiсня року».
00.10 Рандеву.

9 березня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька пригода».
06.40 М/ф «Про порося, яке вмiло грати
в шашки».
06.50 М/ф «Неслухняна мама».
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, 12.00, 13.10, 18.20
Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дмитро Андрiєць.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 #ВУкраїнi.
01.05 Т/с «Посольство».
03.05, 05.05 Погода.
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 02.25, 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, 21.45 Т/с «Бiдна Саша».
22.45 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Досконалi».

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».
11.10 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «За справу береться Шекспiр».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Х/ф «Бункер».
04.55 «Телемагазин».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!

04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20, 02.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.00 Анти-зомбi.
10.55 «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Повернення героя».
15.25, 16.15 Х/ф «Правдива брехня».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес».
22.45 Т/с «Розтин покаже 2».
23.40 Х/ф «Джанго вiльний».
03.25 Я зняв!

ÑÒÁ

04.40 Т/с «Комiсар Рекс».
08.25, 14.50 Битва екстрасенсiв.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 3.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Провина кохання.
23.10 Т/с «Лист очiкування».

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».
11.10 Х/ф «Свекруха - монстр».
13.10 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
21.00 Х/ф «Диявол носить Prada».
23.10 Х/ф «Божевiльна п`ятниця».
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Великi танковi битви».
12.30 Стоп Реванш.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна
в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
19.30, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».

Наш День
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотний вiдлiк».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00 Ранок на пiдборах.
10.00, 15.20 Шоу «Маска».
15.00, 19.00, 02.20 Сьогоднi.
17.00 Т/с «Аквамарин», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Аквамарин».
22.00 Т/с «Тростинка на вiтру», 1-3 с.
02.00 Т/с «Тростинка на вiтру».
03.10 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Дай лапу».
08.45 «Навколо М».
10.35 Х/ф «Прикинься моїм хлопцем».
12.15 Х/ф «Один день».
14.10 «Орел i решка. Дива свiту 2».
17.15 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
19.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань».
00.40 Х/ф «Бабiй».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 М/ф «Як козаки...»
08.15, 03.15 «Випадковий свiдок».
10.40 Х/ф «Гусарська балада».
12.30 Х/ф «Танцюрист диско».
15.10 Х/ф «Бiнго Бонго».
17.15 Х/ф «Чорний тюльпан».
19.30 Х/ф «На Вас чекає громадянка
Никанорова».
21.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
23.05 Х/ф «Любов на асфальтi».
01.10 Х/ф «Мiсто пороку».
03.25 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 01.10 Країна У.
09.45, 00.40 Країна У. Новий рiк.
10.45 Сiмейка У.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Коханий з майбутнього».
23.40 Одного разу в Одесi.
02.25 Рятiвники.
03.25 Щоденники Темного.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.25
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2».
13.45, 15.30 Т/с «Пошта».
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень», 10 i 11 с.
23.10 Т/с «Дорога додому», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дорога додому», 3 с.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.25 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
15.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.15 Х/ф «Нiагара».
08.15, 17.10, 02.15 «Випадковий свiдок».
08.50 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
10.15 Х/ф «Чорний тюльпан».
12.30, 16.30, 19.00, 01.45 «Свiдок».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 Т/с «Коломбо».
23.00 Х/ф «Застава в горах».
01.00 «Склад злочину».
02.50 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 01.05 Країна У.
09.45 Країна У. Новий рiк.
10.45, 23.35 Одного разу в Одесi.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Подруги нареченої».
00.35 Сiмейка У.
02.20 Рятiвники.
03.20 Щоденники Темного.
04.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

nday.te.ua

Програма ТБ

Прямий

НЛО-ТБ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.45 «Репортер».
Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, М. Шамановим та М.
Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем
та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.35 М/ф «Качинi iсторiї».
10.00 Мамареготала. Найкраще.
14.00 Х/ф «За бортом».
16.15 Х/ф «Палкi втiкачки».
18.00 Т/с «Екстрасенс».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: полювання на вбивць».
23.20 Мамареготала.
03.00 Оттак мастак!

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
07.00 Два Миронових.
07.55, 18.55 У пошуках iстини.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 21.05 Магiя океанiв.
14.55 Невiдома Європа.
00.05 Секретнi територiї.
01.00 Мiстична Україна.
01.50 Нашi.
05.05 Скарб.ua.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Приходьте завтра».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.20 «Невiдома версiя».
09.30 «Моя правда».
11.10 Т/с «Викликаємо вогонь на
себе».
17.15 Т/с «Детектив-гурман».
23.55 Х/ф «Золоте теля».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.30 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «ДжеДАI».
06.15, 19.25 Т/с «Звонар 2».
10.20 «Загублений свiт».
15.05 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
17.20 Х/ф «Лицар дня».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв
2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 10».
01.55 «Облом».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.45, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00 Iнженернi iдеї.
12.00 Гнiв небес.
13.00 Україна: забута iсторiя.
13.55 Боротьба за виживання.
14.55, 19.55 Секретнi територiї.
15.50, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
16.45, 20.50 Шукачi неприємностей.
17.40 Неймовiрнi винаходи.
18.40 Квiтка Цисик.
19.20 Актори-фронтовики.
22.40 Арктика з Брюсом Перрi.
23.40 Шокуюча правда.
03.10 Потойбiччя. Сни.
04.00 Запрограмованi долi.
04.50 Бiзнес на залякуваннi.
05.40 Скарб.ua.

Enter-фільм
05.55 Х/ф «Iноземка».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00, 10.00, 19.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
10.50 «Невiдома версiя».
11.40 «Моя правда».
12.30 Т/с «Детектив-гурман».
15.50 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Артист з Коханiвки».
00.20 «Академiя смiху».
00.50 Т/с «Банкiри».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 5».
08.05 Х/ф «Зламана стрiла».
10.10 Х/ф «Втрачений скарб».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 10».
02.55 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».

ªâðîñïîðò
23.00, 06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. Жiнки. Пасьют.
23.30, 06.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Нове-Место. Чоловiки. Пасьют.
00.00 Лижнi перегони. ЧC. Чоловiки.
Марафон. Класика. 50 км.
01.30, 22.00 Велоспорт. Париж - Нiцца.
Етап 1.
02.30, 07.30 Снукер. Gibraltar Open.
Фiнал.
04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ясна.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ясна.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
09.30, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00,
21.00 Тенiс. WTA 1000. Дубай.
Коло 1.
16.00 Велоспорт. Париж - Нiцца.
Етап 2.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 23.45 Наполi - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Верона - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.30, 15.55 «Тур Online».
13.55 Live. Рух - Десна. Чемпiонат
України.
16.25, 22.30 Футбол News.
16.45 Журнал Лiги Європи.
17.15 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
19.05 Україна - Хорватiя. Вiдбiр до
Євро-2022 з футзалу.
20.40 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
01.40 Рух - Десна. Чемпiонат України.
03.40 Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.00, 23.10 Мамареготала.
13.45 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Екстрасенс».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: полювання
на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
23.00, 02.30 Велоспорт. Париж - Нiцца.
Етап 2.
00.00 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC.
Оберстдорф. Чоловiки. HS 137.
01.15 Стрибки на лижах з трамплiну.
ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. HS
137. Команди.
03.15 Велоспорт. «Страде Б`янке».
Жiнки.
04.00 Лижнi перегони. ЧC. Жiнки. Масстарт. Класика. 30 км.
05.00 Лижнi перегони. ЧC. Чоловiки.
Марафон. Класика. 50 км.
07.00, 07.30 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч
усьому».
08.00, 08.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський момент».
09.00 Тенiс. WTA 1000. Дубай. Коло 1.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00
Тенiс. WTA 1000. Дубай. Коло 2.
16.00, 22.30 Велоспорт. Париж - Нiцца.
Етап 3.
22.00 Велоспорт. The Cycling Show.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
07.45, 20.15 Журнал Лiги Європи.
08.15, 00.25 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Україна - Хорватiя. Вiдбiр до
Євро-2022 з футзалу.
12.00, 18.20 Топ-матч.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Верона - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Рух - Десна. Чемпiонат України.
18.25 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
20.45, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Ювентус - Порту. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.15 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат
України.
04.00 Боруссiя (Д) - Севiлья. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ
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Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Червона жаба».
06.40 М/ф «Що на що схоже».
06.50 М/ф «Чудасiя».
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, 12.00, 13.10, 18.20
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 Концерт. Iво Бобул.
17.25 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 Д/с «Дикi тварини».
01.05 Т/с «Посольство».
03.05, 05.05 Погода.
04.10 Д/ф «Тi, що вiрнi».

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, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.20, 02.25, 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, 21.45 Т/с «Бiдна Саша».
22.45 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Досконалi».

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 2».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Х/ф «Замерзлi».
04.55 «Телемагазин».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10, 02.35 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.30, 13.15 «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин покаже 2».
16.20 Х/ф «Горець».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес».
23.35 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».
03.20 Я зняв!

06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Свара».
06.40 М/ф «Парасолька на модному
курортi».
06.50 М/ф «Парасолька i автомобiль».
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, 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 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
17.25 Д/с «Дикi тварини».
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап.
Спринт 10 км, чоловiки.
20.00 Д/с «Суперчуття».
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 Д/ф «Три Iвани».

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, 04.10 «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 Т/с «Бiдна Саша».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Припутнi».
02.40 Х/ф «Досконалi».

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 2».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Х/ф «Винний».
04.55 «Телемагазин».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 02.25 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.25
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2».
13.45, 15.30 Т/с «Пошта».
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень», 12 i 13 с.
23.10 Т/с «Дорога додому», 4 i 5 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Дорога додому», 6 с.
03.15 Реальна мiстика.

ÑÒÁ

Ê1

05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 Битва екстрасенсiв.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 3.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Любов на реабiлiтацiї».
23.00 Т/с «Лист очiкування».

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.25 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
15.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

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».
11.20 Х/ф «Твої, мої i нашi».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Стажист».
23.40 Х/ф «Пересадка».
01.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Стоп Реванш.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Великi танковi битви».
12.30 Спостерiгач.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна
в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
19.30, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
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Четвер
UA:Перший

Наш День

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.35, 13.15 «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15, 22.45 Т/с «Розтин покаже 2».
16.25 Х/ф «Руйнiвник».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес».
23.40 Х/ф «Безславнi виродки».
03.10 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 Битва екстрасенсiв.
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 3.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.45 Т/с «Любов на реабiлiтацiї».
23.00 Т/с «Лист очiкування».

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».
11.00 Х/ф «Завжди кажи «так».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Означає, вiйна».
23.10 Х/ф «Полювання на колишню».
01.40 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 На власнi очi.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотний вiдлiк».
11.10 Д/с «Великi танковi битви».
12.30 Невигаданi iсторiї.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна
в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
19.30, 01.15 Дiйовi особи.
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

ÍÒÍ

06.10, 10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.10, 02.10 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.40 «Свiдок».
09.00 Х/ф «До Чорного моря».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.40 «Таємницi кримiнального свiту».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Дурнi помирають по п`ятницях».
00.50 «Склад злочину».
03.00 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.30 Країна У.
09.45 Сiмейка У.
10.45, 23.00 Одного разу в Одесi.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Кохання та iншi негаразди».
00.00 Країна У. Новий рiк.
01.45 Рятiвники.
02.45 Щоденники Темного.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
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18.00, 19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
09.00, 01.50 Правда життя.
10.10, 00.40 Речовий доказ.
11.20 Iнженернi iдеї.
12.20 Гнiв небес.
13.20 Україна: забута iсторiя.
14.15 Боротьба за виживання.
15.15, 19.55 Секретнi територiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.00 Неймовiрнi винаходи.
19.00 Легендарнi замки України.
22.40 Арктика з Брюсом Перрi.
23.40 Шокуюча правда.
02.45 Випадковий свiдок.
05.20 Скарб.ua.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00, 10.20, 19.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
11.20 «Невiдома версiя».
12.10 «Моя правда».
13.00 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
14.30 Т/с «Детектив-гурман».
16.10 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Приходьте завтра».
00.40 «Академiя смiху».
00.55 Т/с «Банкiри».

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 6».
07.50 Х/ф «Ворог мiй».
09.55 Х/ф «Чорна дiра».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 10».
02.55 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. Калнишем та
О. Курбановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2».
13.45, 15.30 Т/с «Пошта».
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита мiшень», 14 i 15 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Дорога додому».
01.45 Телемагазин.
02.15 Реальна мiстика.

Ê1

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.25 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
15.20 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.10, 10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.10, 02.40 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Розслiдування».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.05 «Правда життя».
23.00 Х/ф «Свiдоцтво про бiднiсть».
00.20 «Склад злочину».
01.00, 03.05 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.45 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.30 Країна У.
09.45 Країна У. Новий рiк.
10.45, 23.00 Одного разу в Одесi.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Скажене весiлля».
00.00 Сiмейка У.
01.45 Рятiвники.
02.45 Щоденники Темного.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
09.00, 01.50 Правда життя.
10.10, 00.40 Речовий доказ.
11.20 Iнженернi iдеї.
12.15 Гнiв небес.
13.15 Україна: забута iсторiя.
14.10 Боротьба за виживання.
15.10, 19.55 Секретнi територiї.
16.10, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.05, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.00 Неймовiрнi винаходи.
19.00 Легендарнi замки Закарпаття.
22.40 Океани.
23.40 Шокуюча правда.
03.20 Iсторiя українських земель.
05.00 Скарб.ua.
05.40 Теорiя Змови.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Артист з Коханiвки».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.15, 19.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
11.05 «Невiдома версiя».
11.55 «Моя правда».
12.45 Х/ф «Лимерiвна».
14.35 Т/с «Детектив-гурман».
16.15 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Альошкине кохання».
00.30 «Академiя смiху».
00.45 Т/с «Банкiри».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 6».
07.55 Х/ф «Спiймати i вбити».
09.50 Х/ф «Знамення».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.25 Т/с «Кiстки 11».
00.00 Т/с «Кiстки 10».
02.50 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
10.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
10.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
11.50, 23.10 Мамареготала.
14.00 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Екстрасенс».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: полювання
на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.00 Лижне двоборство. ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. HS 137.
00.45 Лижне двоборство. ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. Гонка переслiдування.
01.30 Лижне двоборство. ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. HS 137. Команди.
02.00 Лижне двоборство. ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. Командний
спринт.
02.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 3.
03.15 Велоспорт. «Страде Б`янке».
Чоловiки.
04.00 Снукер. Gibraltar Open. 1/2
фiналу.
05.00 Снукер. Gibraltar Open. Фiнал.
07.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал
Footsteps.
08.00, 08.30, 09.00 Олiмпiйськi iгри.
«Foul Play».
09.30 Тенiс. WTA 1000. Дубай. Коло 2.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.30,
22.15 Тенiс. WTA 1000. Дубай.
Коло 3.
16.00 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 4.
21.00 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 09.50, 21.40 Топ-матч.
06.10 Рух - Десна. Чемпiонат України.
08.10, 20.00 Україна - Хорватiя. Вiдбiр
до Євро-2022 з футзалу.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Iнгулець - Колос. Чемпiонат
України.
13.50, 00.25 Ювентус - Порту. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.10 Боруссiя (Д) - Севiлья. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.30 Журнал Лiги Європи.
21.45 Live. Лiверпуль - Лейпцiг. 1/8
фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
02.15 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
04.00 Верона - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
11.50, 23.20 Мамареготала.
13.40 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Екстрасенс».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: полювання
на вбивць».
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

23.00, 03.15 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко. Етап 1.
00.00 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф.
Жiнки. Вiльний стиль. 10 км.
00.45 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф.
Жiнки. Естафета.
01.30 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф.
Жiнки. Класика. 30 км.
02.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 4.
04.00 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC.
Оберстдорф. Жiнки. HS 137.
05.00 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC.
Оберстдорф. Чоловiки. HS 137.
06.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. HS
137. Команди.
07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Жiнки. Спринт.
07.45, 17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. Жiнки. Пасьют.
08.15, 18.20, 21.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Нове-Место. Чоловiки. Спринт.
09.00, 17.45 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. Чоловiки. Пасьют.
09.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
10.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Свiтлана Хоркiна.
11.00 Гольф. PGA-тур. Огляд.
11.30 Тенiс. WTA 1000. Дубай. Коло 3.
12.00, 14.00 Тенiс. WTA 1000. Дубай.
1/4 фiналу.
16.00, 22.00 Велоспорт. Париж - Нiцца.
Етап 5.
19.50 Лижнi перегони. ЧC. Чоловiки.
Марафон. Класика. 50 км.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Боруссiя (Д) - Севiлья. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15 Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Ювентус - Порту. 1/8 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
13.50, 02.15 ПСЖ - Барселона. 1/8
фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Лiверпуль - Лейпцiг. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
18.20 Топ-матч.
18.30 Журнал Лiги Європи.
19.00, 21.50 «Шлях до Гданьську».
19.50 Live. Динамо (К) - Вiльярреал. 1/8
фiналу. Лiга Європи УЄФА.
22.30 Live. «Лiга Європи. Online».
23.55 Олiмпiакос - Арсенал. 1/8 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
04.00 Рома - Шахтар. 1/8 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «Коза-Дереза».
06.40 М/ф «Козлик та вiслюк».
06.50 М/ф «Некмiтливий горобець».
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 Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05, 02.10 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Наталiя Валевська.
17.25, 04.40 Перша шпальта.
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап.
Спринт 7 км, жiнки.
20.00 Д/с «Суперчуття».
21.55, 01.00, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 Д/с «Дикi тварини».
01.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.35 #ВУкраїнi.
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, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.05 «Життя вiдомих
людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
14.30, 20.15 «Лiга смiху».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
22.15 «Лiпсiнк Батл».
00.15 Х/ф «Впiймай мене, якщо зможеш».
02.55 «Iгри приколiв».
04.55 «Свiтське життя».

Iíòåð

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
06.05 М/ф.
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 2».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.30, 00.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок.
Сiмейна хронiка».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».
03.10 «Чекай на мене. Україна».
04.20 «Богинi ефiру».
04.50 «Телемагазин».
05.20 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.55 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15, 23.55 «На трьох».
16.25 Х/ф «Спецiалiст».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9».
01.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
02.20 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15, 05.25 Т/с «Коли ми вдома».
06.15, 19.00, 22.45 Холостяк.
11.55 Як вийти замiж.
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.40 Про що мовчать жiнки.

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Вiд пацанки до панянки.
12.20, 01.50 Вар`яти.
14.20 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
19.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
21.20 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2. Озброєна i легендарна».
23.40 Х/ф «Поки ти спав».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10, 05.10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотний вiдлiк».
11.10, 16.10 Д/с «Великi танковi битви».
12.30 На власнi очi.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна
в кольорi».
18.10, 22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинiв».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм Портнiковим».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
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Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.05,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як Петрик П`яточкiн слоникiв рахував».
07.50 М/ф «Як козак щастя шукав».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35, 22.00 Х/ф «Воллiс i Едвард».
11.25 «Коко - горила, що говорить з
людьми».
12.25 Дуже милi тварини.
13.25 Д/с «Свiт дикої природи».
13.55 Телепродаж.
14.25, 19.50, 23.55, 03.50, 05.30 Погода.
14.30 UA:Фольк. Спогади.
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап.
Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
16.35 Полювання.
17.45, 19.15 Д/с «Дикi тварини».
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап. Переслiдування 10 км, жiнки.
19.55, 21.25 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25, 02.30 #ВУкраїнi.
01.00 Д/ф «Висота 307.5».
03.00, 05.00 Бюджетники.

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, 05.00 «ТСН».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».

Iíòåð

06.45 «Слово Предстоятеля».
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер 3: Спадщина
Ори».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Х/ф «Укол парасолькою».
13.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика».
15.00 Т/с «Добровольцi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Матуся моя», 1-4 с.
01.50 Х/ф «Синi як море очi».
03.15 «Навколо М».
04.50 Х/ф «Стежки-дорiжки».

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.
05.15 Т/с «Копи на роботi».
07.15, 08.50, 09.55 «На трьох».
08.15, 09.20 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну».

10.30, 13.45 Т/с «Пес».
11.30, 13.00, 01.50 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Еон Флакс».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
гнiву».
21.30 Х/ф «Привид у бронi».
23.30 Х/ф «Вдови».
03.20 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55, 10.50 Т/с «Любов на реабiлiтацiї».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
12.45 Провина кохання.
17.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.22 Dizel Night.

Íîâèé êàíàë

06.00, 01.10 Вар`яти.
08.25, 09.55 Kids` Time.
08.30 М/ф «Феї i таємниця країни
драконiв».
10.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.10 М/ф «Бейбi бос».
16.00 Х/ф «Боги Єгипту».
19.00 Х/ф «Учень чаклуна».
21.00 Х/ф «Король Артур: Легенда
меча».
23.30 Х/ф «Хатина в лiсi».
02.40 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Найбiльш завантажений у
свiтi».
08.40 Натхнення.
09.10 Час «Ч».
09.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Квiтка та полум`я».
15.15 Концерт О. Пекун «Душа моя».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна
в кольорi».
18.15 Pro вiйсько.
18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Загадки нацистських злочинiв».
00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».

Наш День nday.te.ua
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.
10.00 Т/с «Тайсон».
13.50 Т/с «Любов матерi», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Любов матерi».
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Замкнуте коло», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Замкнуте коло».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1

06.30
08.00
08.30
10.25

«Top Shop».
М/с «Юху та його друзi».
«Орел i решка. Шопiнг».
Х/ф «Мерайа Мундi та скринька
Мiдаса».
12.10 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
13.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
14.10, 22.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs
Бєдняков».
17.50 Х/ф «Подорож Гектора в пошуках
щастя».
20.00 Х/ф «Щурячi перегони».
01.00 Х/ф «Супер Майк».
02.50 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.15, 10.40, 19.35 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.10, 02.50 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Роби - раз!».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00 Х/ф «Контрольний пострiл».
01.00 «Склад злочину».
03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 20.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 00.30 Країна У.
09.45 Сiмейка У.
10.45, 23.00 Одного разу в Одесi.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Скажене весiлля 2».
00.00 Країна У. Новий рiк.
01.45 Рятiвники.
02.45 Теорiя зради.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини.
03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.10 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Аквамарин».
12.35 Т/с «Людина без серця», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Людина без серця».
16.50 Х/ф «Dzidzio Перший Раз».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Серце слiдчого», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Серце слiдчого».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Х/ф «Подорож Гектора в пошуках
щастя».
12.10 Х/ф «Щурячi перегони».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Сексоголiк».
01.45 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.10 Х/ф «Вiчний поклик».
13.05 Х/ф «Брати по кровi».
15.00 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
16.15 Х/ф «Дракони назавжди».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невловимi месники».
21.05 Х/ф «Охоронець для доньки».
23.10 Х/ф «Tри дев`ятки».
01.25 «Хвороби-вбивцi».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».
04.35 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 Х/ф «Бiлоснiжка».
12.25 Х/ф «Подруги нареченої».
14.45 Х/ф «Кохання та iншi негаразди».
16.40 Х/ф «Коханий з майбутнього».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 00.00 Країна У.
23.00, 00.30 Одного разу в Одесi.
23.30 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
03.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 14.10, 15.10, 16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. Гаєм та
I. Лапiним.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 «Новини країни» з К. Ашiон, П. Рольником,
О. Близнюком, Д. Щасливою, М.
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10, 14.15 «Великий день» з А.
Сайчуком, Ю. Шпачинською i В.
Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запоребрик News» з О. Курбановою.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.55, 01.50 Правда життя.
10.05, 00.40 Речовий доказ.
11.15 Iнженернi iдеї.
12.15 Гнiв небес.
13.15 Україна: забута iсторiя.
14.10 Боротьба за виживання.
15.10, 19.55 Секретнi територiї.
16.05, 21.45 НАСА: нез`ясоване.
17.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
17.55 Неймовiрнi винаходи.
18.55 Iсторiя українських земель.
22.40 Океани.
23.40 Таємнича свiтова вiйна.
05.10 Теорiя Змови.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
07.10, 09.00, 03.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 09.40 «Суто англiйськi вбивства».
10.30 «Невiдома версiя».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Захар Беркут».
14.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».
16.20 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
00.15 Х/ф «Прощавайте, фараони!»
01.40 Т/с «Банкiри».
03.50 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.30, 03.00 «ДжеДАI».
06.40 Т/с «Удар у вiдповiдь 6».
08.35 Х/ф «Швидкiсть».
10.45 Х/ф «Швидкiсть 2».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Багрянi рiки».
21.30 Х/ф «Iмперiя вовкiв».
00.10 Х/ф «Унiверсальний агент».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником
та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
07.40, 00.55 Мiстична Україна.
08.30, 19.10 У пошуках iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35, 00.00 Секретнi територiї.
12.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.30, 21.00 Таємницi Тихоокеанського
Пiвдня.
16.20 Арктика з Брюсом Перрi.
17.20 Океани.
18.20 Брама часу.
01.55 Вiйна всерединi нас.

Enter-фільм

05.10 Х/ф «Незнайко з нашого двору».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Єсенiя».
13.40 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
23.40 Х/ф «Тегеран-43».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.30, 08.55 «ДжеДАI».
09.55 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Баал, бог грози».
14.50 Х/ф «Зламана стрiла».
16.55 Х/ф «Лицар дня».
19.00 Х/ф «Мистецтво вiйни».
21.15 Х/ф «Iзгой».
00.05 Х/ф «Кон експрес».
01.55 «Облом».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20, 15.20, 02.50 Мамареготала.
Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Check-in. Україна.
13.25 Латиноамериканський Check-in.
17.30 Х/ф «Бетмен».
20.00 Х/ф «Бетмен повертається».
22.30 Т/с «Морська полiцiя: полювання
на вбивць».
00.10 Мамареготала.

ªâðîñïîðò

23.45, 06.30, 20.50 Сноуборд. ЧC. Аспен.
Чоловiки i жiнки. Слоупстайл.
00.50 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 6.
01.45 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко.
Етап 3.
02.30, 05.30 Фрiстайл. ЧC. Аспен.

Програма ТБ
НЛО-ТБ
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.00, 00.00 Мамареготала.
13.45 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Екстрасенс».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: полювання
на вбивць».
21.45 Х/ф «Розкрадачка гробниць Лара
Крофт».
02.40 Мамареготала. Найкраще.

ªâðîñïîðò

23.00, 03.15, 10.30 Велоспорт. Тiррено
- Адрiатiко. Етап 2.
00.00, 07.30, 11.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Нове-Место. Чоловiки. Спринт.
01.00, 05.30 Лижнi перегони. ЧC. Чоловiки. Марафон. Класика. 50 км.
02.30, 09.30 Велоспорт. Париж - Нiцца.
Етап 5.
04.00, 12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Ясна. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.45, 13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Ясна. Жiнки. Слалом. Спроба 2.
08.30 Стрибки на лижах з трамплiну.
ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. HS
137. Команди.
14.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре.
Жiнки. Слалом. Спроба 1.
15.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 6.
17.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
18.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Жiнки. Спринт.
19.50 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко.
Етап 3.
20.50 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту.
21.45 Фрiстайл. ЧC. Аспен. Хафпайп.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 01.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
06.30, 09.20, 10.25, 13.10 «Шлях до
Гданьську».
07.25, 20.40 Динамо (К) - Вiльярреал.
1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
11.20 Рома - Шахтар. 1/8 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
14.00 Топ-матч.
14.15, 03.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
14.45, 19.45 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
16.05 Олiмпiакос - Арсенал. 1/8 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
17.55 ПСЖ - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
23.20 «Лiга Європи. Online».
01.40 Лiверпуль - Лейпцiг. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.00 Аталанта - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.
Хафпайп.
03.15, 04.45, 09.30, 14.30 Гiрськi лижi.
Кубок свiту. Оре. Жiнки. Слалом.
Спроба 2.
04.00, 11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Оре. Жiнки. Слалом. Спроба 1.
07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Жiнки. Спринт.
08.30 Лижне двоборство. ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. Гонка переслiдування.
09.00 Лижне двоборство. ЧC. Оберстдорф. Чоловiки. Командний
спринт.
10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-Гора. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 1.
12.30, 19.45 Лижнi перегони. Кубок
свiту. Енгадин. Чоловiки. Масстарт.
13.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-Гора. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
15.45, 19.10 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. Чоловiки. Пасьют.
16.25, 20.15 Лижнi перегони. Кубок
свiту. Енгадин. Жiнки. Мас-старт.
17.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту.
18.15 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Жiнки. Пасьют.
21.50 Сноуборд. ЧC. Аспен. Чоловiки i
жiнки. Хафпайп.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Ювентус - Порту. 1/8 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
08.15 «Лiга Європи. Online».
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Олiмпiакос - Арсенал. 1/8 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
12.05 ПСЖ - Барселона. 1/8 фiналу.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Рома - Шахтар. 1/8 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
15.55 Live. Сассуоло - Верона. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
18.50, 20.55, 02.00 Топ-матч.
18.55 Live. Беневенто - Фiорентiна.
Чемпiонат Iталiї.
21.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.40 Live. Дженоа - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
00.10 Мiнай - Iнгулець. Чемпiонат
України.
02.15 Аталанта - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

14 березня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.05, 02.05,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Iвасик-телесик».
07.50 М/ф «Братик Кролик та братик
Лис».
08.15, 19.55, 00.25, 03.50, 05.30 Погода.
08.20 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 «Спадок».
14.05 Телепродаж.
14.40 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап. Одиночна змiшана естафета.
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. IХ етап. Змiшана естафета.
17.15 Студiя «Бiатлон».
17.35 «Жорстока мiграцiя у природi».
19.00 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки».
20.00 Добровольцi.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 На передовiй. Вiйськовi начерки.
23.10 Братство Червоного хреста.
00.30, 02.30 #ВУкраїнi.
01.05 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
03.00 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.50, 02.10 «Свiт навиворiт».
14.50 Х/ф «Менi б у небо».
17.00 Х/ф «Красуня».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.10 «Свiтське життя».
00.10 Х/ф «Бруднi танцi».
05.55 Х/ф «Схiдний вiтер 4: Легенда
про Воїна».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16.50 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Шерлок».
01.45 «Речдок».
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!

ÑÒÁ

04.35 Невiдома версiя. Iван Васильович
змiнює професiю.
05.35 Х/ф «Суєта суєт».
07.10 Х/ф «Осiннiй марафон».
09.00 МастерШеф. Професiонали.
12.30 Хата на тата.
15.05 СуперМама 3.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.30 Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë
06.00 У кого бiльше? (12+).
07.55, 09.45 Kids` Time.
08.00 М/ф «Бейбi бос».
09.50 Х/ф «Диявол носить Prada».
12.00 Х/ф «Означає, вiйна».
14.00 Х/ф «Учень чаклуна».
16.10 Х/ф «Король Артур: Легенда
меча».
18.50 Х/ф «Робiн Гуд».
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж свiтами».
23.40 Х/ф «Циклоп».
01.40 Вар`яти.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

Iíòåð

ICTV

05.30 Факти.
05.55 Анти-зомбi.
06.50 Секретний фронт.
07.50 Громадянська оборона.
08.40, 13.00 Т/с «Розтин покаже 2».
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Шалений Макс: Дорога
гнiву».
16.45 Х/ф «Привид у бронi».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Коломбiана».
23.25 Х/ф «Вбити Бiлла».
01.30 Х/ф «Вбити Бiлла 2».
03.40 Я зняв!

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Час новин.
06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика.
Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотний
вiдлiк».
11.10 Д/с «Великi танковi битви».
12.25 Х/ф «Прийми мене».
15.15 Концерт М. Поплавського «Приречений на любов».
17.10, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна
в кольорi».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10, 02.15 Машина часу.

Програма місцевих телеканалів

TV-4
Понеділок, 8 березня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00 Провінційні вісті.
Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.00 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Слід
11.30 У фокусі Європа
12.00, 03.00 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Огляд світових подій
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
19.00 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Врємя і Стєкло , Live at
Belive Fest
21.30 Сільський календар
22.10, 03.45 Х.ф. «Довгі заручини» +16
00.30 Час-Tайм
00.50 Х.ф. «Володар бурі» +16

Вівторок, 9 березня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Огляд світових подій
07.35 Сільський календар
08.00 У фокусі Європа
08.30 Завтра-сьогодні
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
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
14.10, 01.00 Х.ф.«Нортенгерське
аббатство»
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф.«Абсолютне вторгнення» +16

Середа, 10 березня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 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 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф.«Останній мисливець»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Пощастить у
коханні» +12

Четвер, 11 березня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 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, 21.35 ПроОбраз з Наталкою
Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«По той бік минулого»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф.«Холостячки» +16

П’ятниця, 12 березня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 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 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів»
+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Як вкрасти поцілунок»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Сент Анж» +16

Субота, 13 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 Український гастротур
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Шопен. Бажання
любові» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш
17.00, 03.00 Хіт-парад

21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки нацистських злочинiв».
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Комора життя».
17.20 Т/с «Слабка ланка», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Слабка ланка».
23.45 Т/с «Це було бiля моря», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Це було бiля моря».
03.30 Зоряний шлях.
04.00 Гучна справа.
04.45 Т/с «Пошта».

Ê1

08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Дай лапу».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 М/ф «Монстр у Парижi».
11.20 Х/ф «Мерайа Мундi та скринька
Мiдаса».
13.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Любовний менеджмент».
01.45 Т/с «Три сестри».
02.35 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.30 Х/ф «Ярослав Мудрий».
08.10 «Будьте здоровi».
08.45 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
10.00 Х/ф «Брати по кровi».
12.00 Х/ф «Охоронець для доньки».
14.10 Х/ф «Поїзд поза розкладом».
15.45 Х/ф «Тривожна недiля».
17.30 Х/ф «Невловимi месники».
19.00 Х/ф «Знову невловимi».
21.35 Х/ф «Прихована загроза».
23.25 Х/ф «Контрольний пострiл».
01.25 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.10 М/ф «Риф 3D: Приплив».
12.50 М/ф «Астерiкс i Земля Богiв».
14.30 Х/ф «Скажене весiлля».
16.15 Х/ф «Скажене весiлля 2».
18.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 00.00 Країна У.
23.00, 00.30 Одного разу в Одесi.
23.30 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
03.10 Щоденники Темного.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
17.00 «Репортер». Новини.

17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Погляд експерта
20.20 Врємя і Стєкло , Live at
Belive Fest
21.10, 04.00 Х.ф.«Там, де серце»
+16
23.10 Євромакс
23.40 Shift. Життя в цифрі
00.10 Вікно в Америку

Неділя, 14 березня
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світових
подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.00 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00, 15.30 Древо
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.20 Погляд експерта
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
20.30 Про нас
21.45, 04.15 Х.ф.«План «Б» +16
23.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Там, де серце» +16

UA: Тернопіль
Понеділок, 8 березня
6.00, 13.50 Піщана казка
6.15 Марійчин Першосвіт
6.25 Цикл «Українська абетка
першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00 Новини
9.15, 16.30, 22.30 Пліч - о-пліч
9.50 Енеїда.
10.30, 23.00 Т/с «Гранд готель»
11.55 Буковинські загадки
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/п»Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.55 Додолики
14.05 Марійчин Першосвіт
14.15 М/ф «День,коли щастить»
14.25 М/ф «Найсправжнісінька
пригода»
14.30 М/ф «Казка про богиню
Мокошу»
14.40 «Шо? Як? «
15.05 Загадки чернівецьких атлантів
15.15 Крутий заміс
15.35 Життя післязавтра
16.45 Х/ф «Обручка до весни»
18.10 Країна пісень
18.35 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00 Культ. Особистості
19.15 Відтінки України
19.45, 22.05 ВУКРАЇНІ
20.10 На східному фронті
20.40 Крутий заміс
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09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10, 20.00 «Мiнiстерство правди».
14.10 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I.
Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. Рольником
та О. Близнюком.
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.00 Випадковий свiдок.
07.25, 00.55 Мiстична Україна.
08.15, 19.05 У пошуках iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 00.00 Секретнi територiї.
12.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.10, 21.00 Таємницi Тихоокеанського
Пiвдня.
16.10 Океани.
18.10 Брама часу.
01.40 Бандитська Одеса.
05.30 Теорiя Змови.

Enter-фільм

05.10, 05.05 Кiнотрейлери.
05.45 Х/ф «Дайте нам чоловiкiв!»
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 «Бережiть жiнок».
13.40 Т/с «Таємниця Аврори Тiгарден».
23.40 Х/ф «Суто англiйське вбивство».
03.10 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Iнферно».
15.20 Х/ф «Висота».
17.05 Х/ф «Гра пам`ятi».
19.00 Х/ф «Денне свiтло».
21.10 Х/ф «Без обличчя».
00.00 Х/ф «Вища сила».
01.50 «Облом».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20, 02.30 Мамареготала. Найкраще.
08.20 М/ф «Аладдiн».
09.45 М/ф «Темний плащ».
11.30 Северний Check-in.
14.30 Х/ф «Бетмен».
17.00 Х/ф «Бетмен повертається».
19.30 Х/ф «Бетмен i Робiн».
22.00 Т/с «Морська полiцiя: полювання

21.05 Т/с «Історії великого кохання»
21.50 Шерифи для нових громад
0.25 Д/ф «З України до Голлівуду»

Вівторок , 9 березня
6.00, 13.50 Піщана казка
6.15 М/ф «Ведмедик і той,хто
живе у річці»
6.25 Цикл «Українська абетка
першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40 Новини
9.15 Крутий заміс
9.50 Енеїда.
10.30, 23.00 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.55 Додолики
14.05 Цикл «Українська абетка
всесвіт першосвіт»
14.10 М/ф «Як козаки сіль купували»
14.20 М/ф «Як козаки куліш
варили»
14.25 М/ф «Котигорошко»
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, 22.05 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.05 Т/с «Імперія»
21.50 Пишемо історію
0.15 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Х/ ф «Сон»

Середа, 10 березня
6.00, 13.50 Піщана казка
6.15 М/ф «Дівчинка та зайці»
6.25 Цикл «Українська абетка
першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50, 18.10 Країна пісень
10.30, 23.00 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
13.55 Додолики
14.05 Веселі саморобки
14.10 М/ф «Як Козаки На Весіллі
Гуляли»
14.25 М/ф “Івасик-Телесик
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.05 Т/с «Справжня гра престолів»
21.50 Буковинські загадки
0.15 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Х/ф «Тіні забутих предків»

Четвер,11 березня
6.00, 13.50 Піщана казка
6.15 М/ф «Івасик Телесик»

на вбивць».
23.50 Мамареготала.
03.20 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

23.45, 05.30 Фрiстайл. ЧC. Аспен. Чоловiки i жiнки. Слоупстайл.
00.45 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 7.
01.45 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко.
Етап 4.
02.30, 06.30 Сноуборд. ЧC. Аспен. Чоловiки i жiнки. Хафпайп.
04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Краньска-Гора. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
04.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Оре.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Чоловiки. Пасьют.
08.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Жiнки. Пасьют.
08.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Енгадин. Жiнки. Мас-старт.
09.05 Лижнi перегони. Кубок свiту. Енгадин. Жiнки. Гонка переслiдування.
10.25, 12.30, 18.15 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Краньска-Гора. Чоловiки.
Слалом. Спроба 1.
11.25 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Змiшана естафета.
13.20, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Краньска-Гора. Чоловiки. Слалом.
Спроба 2.
14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место.
Сингл-мiкст.
15.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
16.15 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту.
19.30 Велоспорт. Тiррено - Адрiатiко.
Етап 5.
20.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. 8 тур.
21.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Алмати.
Лижна акробатика.
22.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Алмати.
Паралельний могул.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Олiмпiакос - Арсенал. 1/8 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
08.10 Мiнай - Iнгулець. Чемпiонат України.
10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 23.00
Футбол News.
10.20, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Динамо (К) - Вiльярреал. 1/8 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.35 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Марiуполь - Колос. Чемпiонат
України.
16.55 Live. Шахтар - Десна. Чемпiонат
України.
19.25 Live. Александрiя - Олiмпiк. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Торiно - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
03.40 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

6.25 Цикл «Українська абетка
першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.30, 23.00 Т/с «Гранд готель»
11.55 Буковинські загадки
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.55 Додолики
14.05 Веселі саморобки
14.10 М/ф «Ведмедик і той,хто
живе у річці»
14.20 М/ф «Двоє справедливих
курчат
14.30 М/ф «Дощику,дощику припусти
14.40 «Шо? Як? «
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
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 «Справжня гра престолів»
21.50 Земля, наближена до неба
22.05 Сьогодні.Головне
0.15 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Д/ф «Малевич»

9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.35 Енеїда
11.30 Д/ф «З України до Голлівуду»
12.50, 16.40 Пліч о пліч
13.05 Задача з зірочкою
13.20 Небезпечна зона
13.40 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
14.40 М/ф «Івасик-Телесик»
14.50 М/ф «Кривенька качечка»
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики
15.15 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? «
15.50, 23.55 Загадки чернівецьких
атлантів
16.00 Маршрутом змін
16.15 Антропологія
16.55 Х/ф « Шербурзькі парасольки»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.20 Візуальний код
19.50 Ток-шоу «Зворотний відлік»
21.30 Х/ф «Тепер я буду любити
тебе»
23.00 Розсекречена історія
00.00 ВУКРАЇНІ
0.25 Д/ф «Вибір

П’ятниця, 12 березня

7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.15, 8.15 Ранок на Суспільному.
Дайджест
7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись
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
11.30 Х/ф « Жар-птиця
13.05 Буковинські загадки
13.20 Роздивись
13.35 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.30 М/ф «Лис і Дрізд»
14.40 М/ф «Про порося ,яке вміло
грати в шашки»
14.50 М/ф «Повертайся Капітошко»
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики
15.15 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.10 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»
16.25 Спецпроєкт «Спадок»
16.55 Х/ ф «Апостол Павло: Диво
на шляху в Дамаск»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.20 Обличчя ,
19.50 Документальний серіал «Секрети історії. Портрети»
20.40 Д/п «Добровольці»
22.55 На східному фронті
23.00 Спецпроект Синдром війни.
Я повернувся
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.00 Артефакти
0.25 «Д/ф «Блаженніший»

6.00, 13.50 Піщана казка
6.15 М/ф «Ватажок»
6.25 Цикл «Українська абетка
першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.40 Новини
9.15, 19.00, 22.05 Сьогодні. Головне
9.50 Обличчя
10.30, 23.00 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи»
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.55 Додолики
14.05 Веселі саморобки
14.10 М/ф «Як Козаки Олімпійцями Стали»
14.30 М/ф «Бегемот і сонце»
14.40 “Шо? Як? “
15.05, 16.05, 17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Шукачі пригод
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті
21.05 Т/с «Справжня гра престолів»
21.50 Люди Є
0.25 Х/ф «Тепер я буду любити
тебе»

Субота, 13 березня
6.30 Разом
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
9.15 Сьогодні. Головне

Неділя, 14 березня
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Смачна сторінка

Ситно, смачно і просто:

топ-10 страв
із м’яса
Ребра з прянощами

Потрібно: 1,5 кг ребер свинячих,
1 ст. л. меду, 1 ст. л. соєвого соусу, 1 ст.
л. олії оливкової, 1 ст. л. сушеного базиліку, 0,5 ст. л. подрібненого імбиру,
0,5 ст. л. кмину, 0,5 ст. л. подрібнених
зерен коріандру, 1 головка часнику, 1
цибулина, сіль, перець до смаку, 100 г
чорносливу (можна не додавати).
Приготування: ребра помити
і порізати, покласти на друшляк, щоб
стекли.
Приготувати маринад: змішати
в окремій посудині рідкий мед, соєвий соус, олію. Часник почистити,
посікти ножем і додати до маринаду,
туди ж додати подрібнений в ступці
коріандр (він тоді більш ароматний,
ніж готовий з пакетика), свіжонатертий імбир, кмин, базилік, порізану
півкільцями цибулю, сіль і перець
до смаку (я давала десь 0,5 кофейної
ложечки свіжозмеленого перцю і 1
ст. ложку солі). Все добре розмішати.
Ребра скласти в каструлю або миску,
залити маринадом, добре розмішати
і поставити в холодильник, хоч би на
ніч. Зранку ребра викласти в форму
для запікання, вилити залишки маринаду, можна додати 100 г чорносливу і поставити в духовку запікатися – приблизно на 1 год. 20 хв. - 1
год. 40 хв. Спочатку запікати 1 год.,
прикривши форму зверху фольгою,
а потім ще хвилин 20-40 без фольги,
щоб гарно зарум'янились.

Котлети з гарбузом

Знаєте, як зробити смачні соковиті
котлети? Замість хліба, розмоченого в молоці, додайте до фаршу терті
овочі: картоплю, кабачок чи… гарбуз!
Потрібно: 400 г м’ясного фаршу,
150-200 г сирого гарбуза, 1 невеличка цибуля, 1 яйце, 3-4 ст. л. панірувальних сухарів (борошна або манної крупи), 0,5 ч. л. солі, ¼ ч. л. суміші
перців чи меленого чорного перцю,
олія для смаження.
Приготування: очистити гарбуз від насіння та шкірки та натерти
на дрібній буряковій тертці. Цибулю
також терти на тертці, тільки на
крупній. Якщо самі мелете фарш, то
цибулю можна перекрутити разом із
м’ясом. Поєднати фарш із гарбузом,
цибулею, яйцем, сіллю та перцем.

Вимішати й додати панірувальні
сухарі, щоб маса не була надто рідка
та гарно ліпилася. Хай постоїть хвилин 5-10, щоб сухарі увібрали вологу і маса загусла. На пательні добре
розігріти 1-1,5 столові ложки олії.
Вогонь спершу має бути більшим за
середній. Ліпити котлети змоченими
у воді руками. Далі викласти котлети на сковороду і тримати хвилинку
на великому вогні, тоді вогонь трохи зменшити й накрити кришкою,
щоби котлети приготувалися всередині. За 4-5 хвилин, коли фарш змінить колір і котлети вже не будуть
сирі всередині, а нижня скоринка
засмажиться, обережно перевернути
їх лопаткою та смажити до повного
приготування.

Домашні сосиски

Потрібно: 500-600 г м’яса, 100
мл молока, яйце, 30 г вершкового
масла, пів цибулини, сіль, перець.
Приготування: м’ясо разом з
цибулею, молоком, яйцем і вершковим маслом подрібнити в блендері.
Посолити, поперчити, вимішати.
Далі: на край харчової плівки покласти 2 ложки фаршу. Закрутити і
злегка утрамбувати. Плівку обрізати.
Скручувати, як цукерку, в різні боки.
Кінці плівки зав’язати вузликом. Готові сосиски вкинути в кип’ячу воду і
варити 20 хв. Сосиски виходять дуже
смачні і соковиті.

Тефтелі у
сметанному соусі

Потрібно: фарш зі свинини і
яловичини - 800 г, цибуля ріпчаста - 2
шт., рис - 250 г, яйця - 2 шт., часник - 3
зуб., сметана - 250 г, томатна паста 1 ст. л., майонез - 1 ст. л., сіль, перець
чорний мелений - за смаком, спеції
сухі - 1 ч. л., рослинна олія - 50 мл.
Приготування: м'ясо змолоти
з цибулею та часником. Все перемішати, посолити та поперчити. Додати яйця і кетчуп або томатний соус.
Ще раз перемішати. Добре промити
рис, всипати в каструлю, залити водою й відварити до напівготовності
(приблизно хвилин 7-10 після закипання). Відкинути рис на друшляк
і дати охолонути. Далі: відправити
його в фарш та перемішати. Деко
змастити сумішшю масла і сметани.
Зліпити з фаршу кульки однакового розміру й викласти на деко. Для
заправки змішати сметану, по 3-4
ложки майонезу і кетчупу, якщо
виходить густий, то влити воду або
бульйон. Цим соусом залити тефтелі,
щоб вони покрилися на 2/3 поверхні.
Запікати у духовці приблизно 40 хвилин за температури 180°С до утворення скоринки і повної готовності.

Язик з печерицями

Відбивна в духовці

Потрібно: 1 кг курячого філе, 3
яйця, 3 зубчики часнику, 1 ч. л. солі,
0,5 ч. л. чорного меленого перцю, 1 ст.
л. мелених горіхів, 1 скл. панірувальних сухарів
Приготування: філе помити,
обсушити і порізати на відбивні.
Легенько відбити з обох боків. Яйця
збити з сіллю, перцем і вичавленим
часником. Суху булку потерти на
тертці або подрібнити блендером на
сухарі, змішати з меленими горіхами.
Кожну відбивну обмакнути з обох
боків у яйця і обкачати в сухарях.
Викласти на, застелену пекарським
папером, форму і запекти в розігрітій
до 180 градусів духовці. Я запікала 30
хв., зменшивши температуру до 150
градусів.

Потрібно: 1 кг язика телячого,
0,5 кг печериць, 2 цибулини, 0,4 л
сметани жирної, 2 зубчики часнику, 4
ст. л. олії, сіль, перець до смаку.
Для бульйону, в якому буде варитися язик: 1 морква, 1 петрушка, 1
цибуля, 0,5 невеличкої селери, 2 лаврових листки, 2-3 горошини духмяного перцю, сіль до смаку.
Приготування: язик помити
і зварити до готовності з овочами і
спеціями. Готовий язик залити холодною водою і почистити від шкірки. Печериці помити і порізати, як
подобається. В пательні розігріти
олію, додати порізану чверть-кільцями цибулю і спасерувати. Додати
печериці і тушкувати хв. 10-15. Далі
додати сметану, вичавлений часник,
приправити до смаку сіллю і перцем,
перемішати і протушкувати все разом 5 хв. Язик порізати плястерками
десь 0,5 см товщиною, викласти одним шаром у посуд, в якому будете
запікати. Поверх язика, другим шаром, викласти тушковані печериці.

Все відправити в розігріту до 180 і лаврового листка), залити водою
(щоб покрила). Варити 1 год., додати
градусів духовку на 20 хв.
гвоздику, лаврове листя, сіль, варити
ще 1 год. Вийняти, помістити у мариПечінка з грибами
над 2 (змішати усі складники), залита цибулею
шити на 2 год. Перекласти рульки на
деко, запікати за температури 200 °С
1 год., час від часу поливаючи рідиною з дека.

Курячі гомілки від
Євгена Клопотенка

Потрібно: печінка свиняча - 500
г, печериці - 250 г, олія - 100 мл, борошно пшеничне - 3 ст. л., сіль, перець
чорний - за смаком, цибуля ріпчаста
(середня) - 1 шт., бульйон - 100 мл.
Приготування: цибулю порізати кільцями, півкільцями або дрібно. Обсмажити її на олії до красивого
бурштинового кольору, але не до сухості. На іншій сковорідці обсмажити
на сильному вогні цілі дрібні печериці, щоб вони максимально зберегли
соковитість. Коли гриби охолонуть,
більші порізати на четвертинки,
зовсім маленькі – залишити цілими.
Печінку промити й нарізати невеликими шматочками, жилаві ділянки
видалити. Для більш ніжного смаку
перед тим печінку можна замочити
в суміші молока і води 1:1 з дрібкою
солі. Потім її обов'язково просушити
паперовим рушником. Нарізану печінку добре присипати борошном і
перемішати, щоб кожен шматочок
був покритий. На сковороді розігріти
олію й викласти печінку. Смажити
на сильному вогні, не накриваючи кришкою, близько 10 хвилин,
постійно помішуючи. У сотейник
викласти цибулю, гриби та печінку.
Посолити й поперчити, частину солі
(за бажанням) можна замінити соєвим соусом. Залити бульйоном (або
водою) й залишити тушкуватися
під кришкою на повільному вогні
близько 5-15 хвилин. Якщо печінка
молодої тварини, то вона тушкуватиметься менше.

Потрібно: 800 г курячих гомілок, 6 ст. л. соєвого соусу, 5 ст. л. кетчупу або томатного соусу, 1/2 шт.
перцю чилі, 3 зубчики часнику, 2 ст.
л. соняшникової олії, 1 ст. л. насіння
кунжуту, сіль і перець за смаком.
Приготування: курячі гомілки посолити, поперчити за смаком,
збризнути олією і запекти в духовці
до готовності протягом 25 хвилин.
Поки вони печуться, приготувати
соус. У невеликій мисці з'єднати 6 ст.
л. соєвого соусу, 5 ст. л. томатного кетчупу, подрібнені 3 зубчики часнику і
половину перцю чилі. Вилити соус на
пательню, поставити її на середній
вогонь і випарювати протягом 3-5
хвилин, поки соус не загусне. Готові
гомілки дістати з духовки і викласти
в пательню з соусом.
Тушкувати протягом 5 хвилин, періодично помішуючи, так щоб вони
рівномірно вкрилися соусом. Подавати, посипавши чорним або звичайним кунжутом.

Кролик, тушкований
у сметані й вині

Пряна рулька
у пивному маринаді

Потрібно: 3 невеликі рульки.
Маринад 1: по 2 морквини і цибулини, по шматку кореня петрушки і селери, 15 горошин духмяного
перцю, 30 горошин чорного перцю,
по 4-5 бутонів гвоздики і лаврових
листків.
Маринад 2: 1 л світлого негіркого пива, 5 ст. ложок меду, 0,5 стручка
червоного гострого перцю, дві дрібки кмину, 1 ст. ложка соєвого соусу.
Приготування:
вимочити
рульки упродовж 2 діб у холодній
солоній воді (3 ст. ложки на 3 л води).
Перекласти у невелику каструлю,
додати овочі і спеції (окрім гвоздики

Потрібно: кролик - 800 г, вино
біле сухе - 1,5 скл., сметана - 1 скл.,
вершкове масло - 50 г, лавровий лист
– 1-2 шт., розмарин – 1-2 гілочки, сіль,
перець - за смаком.
Приготування: розділити кролика на невеликі шматки і натерти
спеціями. У великій сковороді розтопити вершкове масло і викласти кролика (можливо, доведеться розділити на дві частини). Обсмажити м’ясо
до золотистої скоринки. В окремій
ємності змішати біле вино зі сметаною. Перекласти м’ясо в форму для
запікання. Додати вино зі сметаною,
лавровий лист, гілочки розмарину і
накрити фольгою. Готувати 40−60
хвилин до готовності. Подавати кролика з соусом, який ми додавали при
запіканні. Гарніром до кролика може
бути картопляне пюре.

nday.te.ua

Оголошення
Західноукраїнський
національний
університет
IV рівня акредитації відповідно
до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади

старшого викладача
кафедри міжнародного
туризму і готельного бізнесу.
Вимоги до кандидатур на посади:
науковий ступінькандидата наук.
Термін подання документів – один
місяць з дня опублікування оголошення.
Перелік документів, які подаються
на ім’я ректора університету: заява про
участь у конкурсі; особовий листок з
обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені
і вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою. (Працівники ЗУНУ для
участі у конкурсі подають заяву на ім'я
ректора, оновлений список наукових та
навчально-методичних праць).
Документи надсилати за адресою:
ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль,
46020. Детальніше з умовами конкурсу
можна ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.
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Приватне підприємство
«УКРАБУДСЕРВІС»

має намір одержати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами паливної нежитлового приміщення по вул.
Польового Омельяна полковника УПА, будинок 2г, приміщення 130 у м. Тернопіль.
Валовий викид забруднюючих речовин
в атмосферу становить 0,04 т/рік.
Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності немає.
Зауваження приймаються протягом 30
календарних днів з дня опублікування
інформації за адресою :
м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, тел.
52-58-48, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології Тернопільської міської ради.

Почали дорожчати
квитки на потяг

З 1 березня в Україні почалося подорожчання квитків на потяги. Ціни підвищуватимуться на 2% щомісяця. Сумарне
підвищення за рік складе близько 20%.
Зростання цін на квитки передбачає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік,
передає «Укрінформ».
Міністр інфраструктури Владислав
Криклій зазначив, що заощадити на проїзді можна, якщо купувати квитки заздалегідь. Утім, така знижка поширюється
тільки на квитки в 1-й клас Інтерсіті+.
Додаткові доходи від зростання тарифів повинні становити 557,9 мільйонів гривень. Їх планують витратити на
модернізацію рухомого складу та інфраструктури.

ОГОЛОШЕННЯ

№8 (395) /3 березня - 9 березня 2021 р.

За газ сплачуватимемо
по-новому

У березні в Україні закінчується дія
фіксованого тарифу на газ для населення
в 6,99 грн за кубометр. Як пише УНІАН,
про це йдеться в постанові Кабміну №
1236. Тому з квітня всі українці будуть
переведені на річні контракти. Протягом
наступних 12 місяців вартість газу буде
фіксованою і щомісяця потрібно буде
вносити рівні суми.
Що зміниться: замість двох платіжок
(абонплата і за сам газ) буде одна; розмір
абонплати в різних регіонах вирівняють;
постачальника можна буде змінювати через «Дію»; тариф на газ спробують утримати на діючому рівні; оператори встановлюватимуть фіксовану ціну на рік,
якою зможуть користуватися споживачі;
з річного тарифу можна буде в будь-який
момент перейти на місячний, а потім
назад на річний; залежно від коливань
ринку в різні періоди користувачі можуть
вибирати найбільш економний варіант.

Платіжки за лютий
2021-го «поважчають»
на 1000 гривень

Мешканці багатоквартирних будинків отримають платіжки за лютий 2021
року «без будь-яких знижок». Про це розповів глава Союзу споживачів комуналь-

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
Мале підприємство«КАМЕНЯР»
планує видобуватикорисну копалину з Підгайчицького родовища пісковиків площею 0,7 га.
Підгайчицьке родовище пісковиківрозташоване близько 1 км на
південь від с. ПідгайчикиТернопільського (Теребовлянського) району,
Тернопільської області, на правому
березі р. Серет. Найближчими населеними пунктами є села Підгачики,
Гуминиська, Залав'є.
Згідно з протоколом № 4839 від
01.08.2019 року засідання колегії
Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України
на Підгайчицькому родовищі, станом на 01.01.2019 р. затверджені
балансові запаси пісковиків загальнодержавного значення у кількості:
27,7 тис. м3 за категорією А.
При виробничій потужності
кар’єру 1,02 тис. м3 з видобутку
гірничої маси за рік, термін роботи
кар’єру складе понад 27 років.

2. Суб’єкт господарювання
Мале підприємство «Каменяр», код
ЄДРПОУ23594172.
Юридична адреса: 48150, Тернопільська область, Тернопільський
(Теребовлянський) район,селоПідгайчики, вулиця Гайова,будинок20.
Тел.: (067) 393-16-58. Директор –
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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.

Ярменюк Дмитро Дмитрович.
e-mail: mp.kamenyar@ukr.net

3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської обласної
державної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича,3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна,
тел. (0352) 22 00 20.

4. Процедура прийняття
рішення про провадження
планованої діяльності та
орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на
довкілля
Отримання спеціального дозволу
на користування надрами з метою
видобування пісковиківПідгайчицького родовища, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України
№615 від 30 травня 2011 року «Про
затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування
надрами», що видається Державною
службою геології та надр України.
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
(зазначається 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 протя-
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них послуг Олег Попенко, передає УБР.
«Фактично, платіжка буде дорожча,
ніж в лютому 2020 року, на 1000 гривень, адже єдиний документ про тарифи
- меморандум від Кабінету міністрів - не
передбачає перерахунок або зниження
тарифів на опалення, гарячу воду або послуги водоканалів. Зниження платіжок
на комунальні послуги не буде, комунальні тарифи і далі будуть рости», - підкреслив він.
За словами Олега Попенка, з 1 квітня очікується подорожчання тарифів на
електроенергію «для тих, хто споживає
понад 500 кВт».
Експерт також спрогнозував подорожчання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків та вивезення твердих побутових відходів. «Це в середньому
200-300 гривень на місяць», - припустив
він. І попередив, що до кінця року всіх українців чекатиме «ще один сюрприз» від НАК
«Нафтогаз України» - подорожчання газу
для теплокомуненерго. «Це призведе до
зростання тарифів на тепло і гарячу воду.
Тобто. на наступний опалювальний сезон
платіжка зросте ще орієнтовно на 300-400
гривень», - зазначив глава Союзу споживачів комунальних послуг.

____________________________________________
(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля )
20211257298
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

гом 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.
Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачаються.
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
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської обласної
державної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна,
тел. 0352-22-00-20.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції,
та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської обласноїдержавної адміністрації, що розта-

шоване за адресою:
46008, вул.Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail:eco_ter@eco.te.gov.
ua, Груніна Світлана Олександрівна,
тел. (0352) 220020.
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 185 аркушах.

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
Громадськість може ознайомитися
з документами з 5березня 2021 року
у приміщенніПідгайчицької сільської радизаадресою с. Підгайчики,
Тернопільського (Теребовлянського) р-ну, Тернопільської обл., телефон (03551) 48610.
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Вітаємо!

Вітаємо!

Любу донечку, добру, щиру
братову і тьотю

Кохану дружину, люблячу маму
і донечку, хорошу братову та
правнучку

Оксану Григорівну Гушпет

із села Вікнини
Кременецького району
із 35-річчям!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою
й прихильною була.
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!
Нехай зозуля кує щоліта:
Многая, многая, многая літа!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З любов’ю і повагою - чоловік Руслан, діти
Андрій, Олексій, Таня, мама Марія з чоловіком
Миколою, прабабуся Надія, братова Оксана з
чоловіком Віктором, племінники Юля, Саша,
Єва і вся велика родина.

Вітаємо!

Дорогу матусю, ласкаву
бабусю і прабабусю

Мирославу Василівну Бойко

з Тернополя
із 75-річчям!
Мамо і бабусю рідненька, ластівко мила,
Вас щиро вітає вся наша родина:
І діти, й онуки, й малі правнучата,
Бо Ваша душа така щедра й багата.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, спокою і миру.
Хай Вас ангели охороняють,
Невдачі й хвороби не дошкуляють.
Бажаєм у щасті, у радості жити
І на столітній ювілей усіх нас запросити.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує Вам многії і благії літа.

Оксану Григорівну Гушпет

із села Вікнини
з 35-річним ювілеєм!
Сьогодні Твій день,
не сумуй – усміхнись.
Бажаєм веселого свята!
Щоб всі Твої мрії чим
швидше збулись!
Щоб запам’яталась ця дата!
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі й спокої.
Хай ще довго сіяє Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у щасті й здоров’ї.
Життя хай квітне лиш
яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен раз було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Хай удача, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує многая-многая літ!

З любов’ю - тато Григорій, тьотя Ольга,
братова Наталя з чоловіком Миколою,
племінники Сергій, Ваня, Ніка, швагро
Михайло з дружиною Мирославою.

Вітаємо!

Працівників Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату іменинників березня!

Валентину Йосипівну Сімору,
Валерія Івановича Луцюка,
Людмилу Степанівну Ревельську,
Зінаїду Семенівну Шляпську,
Тетяну Григорівну Барабаш,
Лесю Іванівну Царик

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Життя приносить радість і любов,
Мир і здоров’я, злагоду і щастя.
Многая літа знов і знов!

З повагою - колектив Почаївського
психоневрологічного будинку-інтернату.

З повагою та любов’ю –
діти, онуки і правнучата.

Борщ потрапив до двадцятки
найсмачніших супів світу від CNN

У

країнський борщ
опинився у 20-ці
найсмачніших
супів світу, яку склало
американське видання СNN.

Експерти видання згадують
нашу національну страву третьою
після банги (нігерійський суп з
пальмових горіхів) та фо бо (в’єтнамський суп-локшина з яловичиною).
«Шматочки ніжного буряка
плавають у червоному бульйоні
для супу, котрий люблять в Україні та у всій Східній Європі. Борщ,
який часто приправлений ложкою
сметани – це не просто буряковий
суп», - йдеться в описі до страви.
Редактори також наголошують, що борщ часто помилково
відносять до російської кухні,
і нині українські кухарі ведуть
кампанію за включення борщу
до Списку всесвітньої спадщини

Вітання
Вітаємо!

Дорогого нашого хлопчика,
милого внучка і племінника

Сергія Костюка

із с. Великі Вікнини
Кременецького району
з Днем народження!
Із святом, синочку, скоріш підростай
Батькам своїм на гордість і на втіху,
Навколо світ прекрасний пізнавай,
Бажаєм Тобі радості і сміху.
Хай кожен день Тобі цікаве щось несе,
І промінцями сонечко лоскоче,
Про що Ти мрієш, хай здійсниться все,
Хай збудеться усе, що лиш захочеш.
Здоровий будь на щастя нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш тепло квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє!
З любов’ю - бабуся Ольга і дідусь
Григорій, дядько Михайло, тьотя
Мирослава і вся родина.

ГОРОСКОП
Овен

Намагаючись повернути минуле, ви багато працюєте. Не виключено, що
майбутнє виявиться ще
кращим. Компенсація за
працю не примусить себе
довго чекати.

Близнюки

Зусилля
недоброзичливців будуть марними,
оскiльки скоро вони зрозуміють, що не мають над
вами влади. А ваша великодушність стане для них
справжнiм покаранням.
Найближчими днями не
варто вирушати у дорогу.

Телець

Проявіть мудрість і витримку. Нарештi ви налагодите сiмейнi стосунки.
Намагаючись домогтися
прозорості відносин, вам
захочеться зізнатися коханій людині у гріхах. Але
зважте, чи варто так глибоко ворушити минуле…
У вас зараз період, коли
вам щастить. Вашi доходи суттєво збiльшилися.
Бізнес може досить тривалий час обходитися без
значних вливань, приносячи, як і раніше, прибутки.

Рак

Лев

борщу до культурної спадщини
ЮНЕСКО.
Якщо борщ визнають об’єктом
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, це стане крапкою
в суперечках про те, хто вигадав
рецепт.

Терези

Насолоджуйтеся весною.
Гарантією для досягнення певних висот стане
націленість на успіх. Найближчим часом ви зможете покращити фінансове
становище, тож смiливо
плануйте покупки.

Цей тиждень буде для вас
вдалим. Ви позичатимете
гроші друзям, надаватимете спонсорську підтримку
тим, хто її потребує. Пiдвищення на посадi зміцнить
ваше матеріальне становище.

ЮНЕСКО.
У грудні 2020 року в Міністерстві культури та інформаційної
політики України також заявили
про намір звернутися до Організації об’єднаних націй з ініціативою про включення українського

3- 9 березня

Весна принесе у ваше
життя гармонію і позитивні зміни. Ви й надалi працюватимете над собою.
До недоліків близьких поставтеся з гумором, який
допомагає вам сприймати
життя як свято.

Діва

Нарештi здiйсниться
ваша мрiя — ви зможете зробити довгоочiкуваний ремонт в оселi.
Фiнансова допомога виявиться доречною. Під
час вихідних проведіть
час з рідними.

Скорпіон

Ви звикли допомагати
людям i робите це безкорисливо. Тож бажання
стати меценатом повністю відповідатиме вашим
намірам. Однак не забувайте, що рідні люди теж
потребують вашої уваги.

Стрілець

Козеріг

Ця весна надихне вас на
зміни. Але візьміть до уваги, вам треба діяти швидше.
Зараз удача повзе за вами,
але незабаром опиниться
попереду. Ловіть її, щоб не
проґавити своє щастя.

Водолій

Тиждень буде дуже насиченим. Не захоплюйтеся
азартними іграми, фортуна
не на вашому боцi. На роботі намагайтеся все тримати
під контролем, щоб уникнути непорозумінь.

Риби

Уміння вести бесіду з
важливими партнерами
забезпечить значну частину успіху. Вчасно сказаний
жарт розрядить атмосферу. Цей тиждень для вас
непростий і потребує мудрості. Цінуйте близьких.

