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10 березня - хмар-
но, сніг, температура 
повітря вночі 2-5, вдень 
1-3 градуси морозу. 
Схід сонця - 6.41, захід 
- 18.15. 

11 березня - хмар-
но, вночі сніг, темпера-
тура повітря вночі 1-3 
градуси морозу, вдень 
0-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.39 захід - 18.16. 

12 березня - хмар-
но, сніг, дощ, темпера-
тура повітря вночі 1-2 
градуси морозу, вдень 
0-1 градус тепла. Схід 
сонця - 6.37, захід - 
18.18. 

13 березня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 6-7 градусів 

тепла. Схід сонця - 6.35, 
захід - 18.19. Новий мі-
сяць. 

14 березня - хмар-
но, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 
0-1, вдень 7-8 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.33, 
захід - 18.21. 

15 березня - хмар-
но, дощ, мокрий сніг, 
температура повітря 

вночі 0-1, вдень 3-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 
6.31, захід - 18.23. 

16 березня - хмар-
но з проясненням, дощ, 
дрібний сніг, темпера-
тура повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 
4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.29, захід - 
18.24.

Сучасні інноваційні технології

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

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг: прийом та доставку 

видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» 

на 2021 рік!

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

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош.

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

6 стор.  8-9 стор.

11 
стор.

Господиня квіткової 
крамнички

Вони щотижня 
поспішають на 
репетиції, вивчають 

нові танці, повторюють 
вивчені рухи і просто 
насолоджуються тим, 
що роблять. У Тернополі 
вже півтора року діє 
незвичайний колектив 
Dance on wheels 
«Крилаті». Його учасники 
танцюють на візках. 

Як і багато речей у сві-
ті, історія створення цього 
колективу почалася із мрії. 
Сергій Ткачук – відомий у 

Тернополі 17-річний юнак, 
якому волонтери допомогли 
підкорити Говерлу, хлопець 
займається плаванням і бере 
активну участь у громадсько-
му житті.

- Одного разу я зустріла 
маму Сергія, - розповідає хо-
реограф Ліна Горбунова, на-
ставниця колективу Dance on 
wheels «Крилаті». – І вона за-
питує, чи є у нас хореографія 
для дітей на візках. Я точно 
знала, що такого у нашому 
місті немає. І задумалась, що 
насправді це дуже потрібно. 
Вночі я багато думала, зва-

жувала всі «за» і «проти». А 
вранці запропонувала, що 
можна спробувати позайма-
тися. 

Спершу Ліна Горбунова 
тренувала лише одну пару 
– Сергія Ткачука і його парт-
нерку Юлю Томащук. Але з 
часом діти почали долуча-
тися. І вже зараз у колективі 
17 учасників. Репетиції від-
буваються на базі Тернопіль-
ського обласного навчаль-
но-реабілітаційного 
центру, керівництво 
якого радо підтри-
мує ініціативу.

КрилаТі Та щасливі! 
Тернополянка створила унікальний 

колектив, у якому діти втілюють свої мрії

«Це була моя мрія – 
організувати 

фотовиставку про 
минуле Білозірки»

Вітаємо! 
Керівника  

ФГ «Вікторія-92» 
Козівського району, 

відповідального 
господаря, добру 
і чуйну людину, 

мецената
 олександра Петровича ПеляКа 

із 40-річчям! 
Шановний Олександре Петровичу! Від щирого серця 

вітаємо Вас із цією чудовою датою! Нехай життя щодни-
ни дарує позитивні моменти! Земля віддячує щедрими 
врожаями, нехай буде тепло і спокійно на серці. Хай Ваша 
нелегка праця приносить гарні плоди, а Господь винаго-
роджує щедротами і ласкою!

Бажаєм залишатися успішним, 
Не зупинятися ані на мить, 

Іти вперед і підніматись вище 
По сходинках кар’єрних і людських! 

Хай поважають, люблять і цінують,
 І друзі, і колеги, і сім’я. 

Хай доля лиш найкраще подарує, 
Веселого, яскравого життя! 

Хай довгим і щасливим буде вік, 
Хай райдуга барвисто Вас чарує. 

Ви з гарною душею чоловік, 
За це життя Вас щедро обдарує. 

Хай буде Боже Вам благословення, 
Красивим і багатим сьогодення, 
Щоби фортуна Вас не оминала, 

Здоров’я щоб було, немов із сталі! 

З повагою – друзі, колеги, працівники 
та пайовики ФГ «Вікторія-92».

До цих щирих віншувань приєднується 
колектив «Нашого ДНЯ». 

Сердечно дякуємо за плідну співпрацю!            
Усього найкращого, що в світі буває,
 Від щирого серця ми Вам бажаєм. 
Хай сміється доля ніжно й малиново, 
А роки минають в злагоді й любові.
 Хай буде здоров’я, як вода з криниці, 
І не гасне посмішка у Вас на обличчі! 
Хай приходять ранки світлими надіями, 
Гарними новинами, здійсненними мріями!
 А Бог хай дарує надію й тепло 
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У 2021 році уряд запланував 
витратити на дороги 
державного значення, які 

розташовані на Тернопільщині, 
понад 4 мільярди гривень. якщо 
порівняти, то у минулому році 
витратили 3,3 мільярда гривень. 
За ці кошти відремонтували 162 
кілометри доріг, а от цьогоріч 
планують, що ця цифра сягне 
200 кілометрів. Водночас, 
якщо додати протяжність 
відремонтованих в області доріг з 
2010 до 2019 роки, буде менш, як 
200 кілометрів. 

Рекордні кошти і 
масштабні плани

- Тернопільщина від початку прези-
дентського проєкту «Велике будівниц-
тво» отримала рекордне фінансування 
для ремонту державних автошляхів. У 
2021 році ця тенденція продовжується, 
- повідомив виконуючий обов’язки на-
чальника Служби автомобільних доріг 
у Тернопільській області Микола Довго-
шия. - Лише перша постанова Кабміну 
передбачила виділення понад 1 мільяр-
да гривень. Це об’єкти поточного, серед-
нього, капітального ремонту та нового 
будівництва. Також виділено кошти на 
проєктно-вишукувальні роботи майбут-
ніх років.

2021 рік в Україні оголошено роком 
відновлення мостів. Тернопільщина - не 
виняток – тут капітально відремонту-
ють 11 мостів. П’ять об’єктів здадуть ра-

зом з оновленими дорогами цього року, а 
шість будуть перехідними.  

Вже за кілька днів в області старту-
ють перші роботи на перехідних об’єктах 
2020 року. 9 березня підрядні організації 
приступають до підготовчих робіт, а у 
другій половині березня стартує робота 
з гарячим асфальтобетоном, коли на ву-
лиці потепліє.  

- Мости у Струсові та Лисівцях - об’єк-
ти капітального ремонту, на котрих 
роботи буде відновлено вже 9 березня, 
- додає Микола Довгошия. - У Струсові 
підрядник приступить до влаштування 
технологічного мосту. Гофрована труба 
«Вікон», з якої зроблять арки прогоно-
вих будов замість старих зруйнованих, 
вже прибула у Тернопільську область. У 
Лисівцях буде продовжено влаштування 
буронабивних паль. Завершення ремон-
ту обох мостів планують у цьому році.

Оновлена дорога буде до 
столиці й до курорту в Сатанові

Завершальні роботи на дорозі М-19 
Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 
розпочнуть 22 березня. Від Теребовлі до 
Кобиловолок та від Чортківського КП до 
Заліщиків облаштовуватимуть щебене-
во-мастиковий асфальтобетон верхнім 
шаром. Також розпочнуть ремонт 4 км 
дороги через місто Заліщики. Цієї весни 
продовжать оновлення дороги Н-18 Іва-
но-Франківськ-Бучач-Тернопіль. 

- На дорозі Р-39 Тернопіль-Броди 
оновлять дорожнє покриття від Залізців 
у напрямку Тернополя до села Хомівка. 

Окремо хочемо відзначити, що на про-
хання громадян навпроти офтальмоло-
гічного санаторію Барвінок у Мшанці 
влаштуємо майданчик, де батьки змо-
жуть чекати своїх дітей. Він буде освітле-
ний, там встановлять альтанки, - зазна-
чає Микола Довгошия. - На 4 кілометрах 
дороги Т-20-10 Збараж-Підволочиськ 
буде влаштовано верхній шар. Р-43 Тер-
нопіль-Ланівці буде відремонтована на 
всій протяжності: від Чернихівців до 
Ланівців, де через місто 5,5 км ми відре-
монтували торік. Н-02 Кременець-Біла 
Церква буде відремонтовано від перети-
ну з дорогою Р-43 Тернопіль-Ланівці до 
межі з Хмельницькою областю. Разом з 
вищезгаданим ремонтом усієї протяжно-
сті дороги Р-43 буде відновлено альтер-
нативний шлях до Києва з Тернополя. 
Він коротший на понад 100 км. Дорогу 
Тернопіль-Скалат-Жванець на відрізку 
від Тернополя до Гримайлова буде від-
ремонтовано в цілому. Територіальна 
дорога Галич-Підгайці-Сатанів буде від-
новлена від Гримайлова до Сатанова. У 
результаті роботи на вищезгаданих двох 
дорогах буде якісне покриття на марш-
руті Тернопіль-Сатанів. Відновлення до-
роги до цього бальнеологічного курор-
ту є важливим для нас завданням.  Р-26 
Острог-Кременець буде відремонтовано 
в околицях міста Шумськ. Щодо стану 
цієї дороги ми отримували чимало скарг. 
Т-20-16 Бучач-Товсте відремонтуємо від 
Бучача до Язлівця, аби туристи змогли 
відвідати цю туристичну пам’ятку.

Поки сезон ремонтів не розпочато, 

щодня 15 бригад підрядних організацій за-
безпечують проїзд дорогами, де після зими 
утворились ями. Дорожники працюють з 
холодним асфальтобетоном. Це не замінює 
повноцінний ремонт, але має на меті забез-
печити проїзд автівок у холодну пору.

Зважуватимуть під час руху 
та фіксуватимуть порушення 

правил 
Служба автомобільних доріг у Терно-

пільській області готується встановити 
на ремонтованій ділянці М-12 Стрий-Тер-
нопіль-Кропивницький-Знам’янка пер-
ший у регіоні майданчик для зважуван-
ня в русі (WiM). Він буде влаштований за 
Бережанами. Цей комплекс проводитиме 
автоматичне зважування великогаба-
ритного транспорту.

В рамках окремої програми підви-
щення безпеки на дорогах у 2021 році 
САД також отримає 7 комплексів авто-
матичної фіксації порушень правил до-
рожнього руху. Вони будуть встановлені 
на головних транспортних коридорах об-
ласті у місцях з високою інтенсивністю 
руху та високою аварійністю. Комплекси 
збиратимуть інформацію про порушни-
ків ПДР та передаватимуть цю інформа-
цію патрульній поліції. 

На Тернопільщині цього року 
відремонтують більше 200 км доріг

Вперше за понад 10 років наша область в лідерах за кількістю 
профінансованих об’єктів

Мешканці області вже можуть 
записуватися у лист очікування 
вакцинації від COVID-19. Наразі 

це зробили понад 100 тисяч українців. 
Можна зателефонувати у національний 
контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 
19 або скористатись мобільним додатком 
чи порталом «Дія». Для цього потрібно 
авторизуватися і в переліку послуг обрати 
«Запис до листа очікування вакцинації 
від COVID-19». Далі потрібно зазначити 
сферу діяльності і місце, де ви хотіли б 
вакцинуватися. 

Також на фейсбук-сторінці обласного лабораторно-
го центру «ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» є ан-
кета, яку можуть заповнити люди, які готові отримати 
щеплення із вакцини, яка залишається наприкінці дня 
після вакцинації медиків. 

Адже відомо, що вакцину Covishield/AstraZeneca по-
ставляють в Україну у багатодозних флаконах. Кожен 
флакон містить 10 доз препарату. Після його відкрит-
тя вакцина  має бути використана протягом 6 годин, 
скільки й триває одна сесія роботи мобільної виїзної 
бригади. Використання його після 6 годин з моменту 
відкриття заборонене. У таких випадках невикористані 

дози вакцини мають бути утилізовані. Щоб не роз-
трачати препарати, на рівні держави прийняли рішення 
дати можливість щепитися не тільки медикам, а й пере-
січним громадянам. У Тернополі так вакцинувалося вже 
понад два десятки осіб. 

Максим СКАСКІВ, 
фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА. 

На Тернопільщині вакцинували 
понад 1300 осіб

Вакцинальна кампанія в Україні та зокрема в нашій області набирає обертів. 
Наш регіон у лідерах за кількістю імунізованих медпрацівників. 

Їх вакцинують вже не лише в Тернополі, а й у Чорткові, Микулинцях, Кременці, 
Борщові, Теребовлі, Шумську, Бучачі та Бережанах. 

Всього на Тернопільщині щеплення отримали 1300 людей. 

Від COVID-19 захищений: вакцинування 
лікаря-анастезіолога Лановецької 
міської лікарні Ігоря Казмірчука.

У Тернополі працює 
соціальна перукарня

Жителі громади поважного віку 
та люди з інвалідністю можуть 
безкоштовно відвідати соціальну 

перукарню у Тернопільському міському 
територіальному центрі.

Соціальна перукарня працює щодня за адресою: вул. 
Лисенка, 8. Для отримання безкоштовної послуги необхідно 
попередньо записатися за телефоном: (067) 530-59-40.

У соціальній перукарні діє також можливість виїзду 
майстрів на дім до людей з інвалідністю або тернополян 
похилого віку, які за станом здоров’я не мають можливо-
сті самостійно дістатися у заклад.

Породілі отримують 
оновлені бебі-бокси

«Пакунок малюка» став важчим на 
три кілограми і налічує 35 речей. Там 
найнеобхідніше для новоспечених 

батьків та їхніх малюків. Окрім одягу, в 
коробці також підгузки різних розмірів, 
іграшки, засоби особистої гігієни. Є і 
література для батьків, а також посібники 
про Covid-19 і те, як вберегти свого малюка 
від цієї недуги.

Наразі майже 80% наповнення «пакунку маляти» 
— made in Ukraine. Окрім текстильних виробів та одягу, 
в Україні виробляють косметику: креми, шампуні, ват-
ні палички, мило. Саму коробку також виготовляють 
в Україні. Вона продумана так, щоб можна було вико-
ристовувати, як люльку. Також українські компанії вже 
почали виробляти розвиваючі килимки. 

Нагадаємо, влітку 2020 року видачу «пакунків малю-
ка» відмінили. Згодом у Мінсоцполітики вирішили по-
вернутися до «бебі-боксів». У Тернопільському обласно-
му перинатальному центрі батьки почали отримувати 
такі пакунки наприкінці лютого.
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Найціннішим є «Кобзар», 
який вийшов коштом 
Платона Семиренка ще 

за життя поета у 1860 році. І 
цілком можливо, що цю збірку 
ще за життя тримав у руках сам 
Шевченко.

А почалося все із подарунка колек-
ції домашніх «Кобзарів», яку Борщів-
ському обласному музею презентував 
земляк, уродженець села Худіївців Ми-
хайло Волошин. І так вже склалося, що 
люди почали дарувати музеєві свої ви-
дання. З часом книг назбиралось стіль-
ки, що було вирішено створити відділ 
музею Тараса Шевченка. Частину цієї 
колекцїї можуть тепер побачити тер-
нополяни.

- Кожне видання є неповторне. Му-
зей може пишатися своєю колекцією і 

зібраними артефактами фондосховищ. 
Такими надбаннями не може похвали-
тися жоден заклад подібного типу у 
всій Західній Україні. Це ще раз дово-
дить те, що нам є чим пишатися. Талант 
Шевченка багатогранний. А за його вір-
шами та художніми полотнами можна 
вивчати історію України, - зазначив го-

лова обласної державної адміністрації  
Володимир Труш.

Також на виставці презентували ре-
продукції  17 картин. Серед них - 4 аква-
рельні малюнки, виконані Шевченком 
у жовтні 1846 року, під час його пере-
бування на Тернопільщині – Вишнівці, 
Почаєві, Кременці. Ці полотна дають 

уявлення про Шевченка як художника.
Самі ж оригінали творів зберігають 

і експонують у Національному музеї Т. 
Шевченка у Києві.

У Тернополі виставку видань «Коб-
заря» відкрили в арт-галереї «Бункер-
музу». 

У ТерноПолі відКрили висТавКУ 
рариТеТних видань «Кобзаря»
З нагоди 207-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка 
у Тернополі відкрили виставку раритетних видань «Кобзаря». 

Кожна книга, яка є у колекції, – унікальна.

9 березня українці по всьому світу 
відзначали 207 річницю з дня 
народження Тараса Шевченка. З цієї 

нагоди ми підготували для вас добірку 
найменш відомих фактів про нього. 
Пропонуємо вам перевірити, наскільки 
добре ви знаєте Кобзаря.

Рекордна кількість пам'ятників
Цього року в день народження великого Кобза-

ря у нас особливий подарунок – Міністерство закор-
донних справ України зафіксувало світовий рекорд 
за кількістю встановлених йому пам’ятників.

Відомство нарахувало 99 монументів Тарасу 
Шевченку у 44 країнах світу. Крім того, ще 1068 
пам’ятників – на території України.

Ці дані достовірні, оскільки інформацію про кіль-
кість монументів дипломати ретельно збирали про-
тягом року. 

- Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевчен-
ка світовим рекордсменом і підкреслити, що Украї-
на – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, 
пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. 
Україна там, де Шевченко. У наших серцях, у пам’ят-
никах, як символ боротьби за волю, права та сво-
боди, - пояснив міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба. 

Мікромініатюрний "Кобзар"
Український майстер Микола Сядристий створив 

найменшу у світі книжку "Кобзар", розміром трохи 
більше половини квадратного міліметра. Це майже 
у 19 разів менше від найменшої японської книги. 
Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна 

лише кінчиком загостреного волоска. Зшито книгу 
павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки без-
смертника. 

Шевченко є на Меркурії 
Ім’я українського поета отримав один із 300 кра-

терів Меркурія. Крім того, на честь Шевченка назва-
ні морська затока в Аральському морі та вершина 
висотою 4 200 м на північному схилі Великого Кав-
казу. Це ім'я дали їй українські альпіністи, які впер-
ше зійшли на цю вершину в 1939 році. 

Поезію Шевченка перекладено 
понад ста мовами світу 

Серед них - японська, корейська, арабська і між-
народна мова есперанто. Найбільше перекладів 
було здійснено російською, німецькою, польською, 
англійською мовами.

Був модником
Образ Шевченка часто малюють у вигляді такого 

собі вусатого чолов’яги у шапці та свиті. Дослідники 
біографії митця не погоджуються з таким однобо-
ким трактуванням його постаті. Так, Шевченко був у 
душі демократ і не любив надмірної пишності. Втім, 
під час життя у Петербурзі, коли він став відомим 
портретистом і почав заробляти добрі гроші, одя-
гався досить модно. Зокрема, у своєму щоденнику 
він написав про особливе задоволення від придбан-
ня гумового плаща-макінтоша, який тоді коштував 
100 карбованців (для порівняння – працюючи в ар-
хеологічній комісії, Шевченко заробляв 150 карбо-
ванців на рік).

А якого він зросту?
Тарас Шевченко був невисоким. Зберігся «Фор-

мулярний список про службу лінійного Оренбурзь-
кого батальйону №1», у якому зазначено зріст рядо-
вого Шевченка 2 аршини і 5 вершків, що дорівнює 
164, 46 см.

Мріяв про сім’ю, але…
Незважаючи на бажання знайти дружину, Шев-

ченко так і не одружився. Йому приписують зали-
цяння до щонайменше дев’яти жінок, але всі вони 
завершилися невдало. 

Серед симпатичних йому жінок були одно-
сельчанка Оксана Коваленко, польська швачка Дзю-
ня Гусиковська, натурниця Амалія Колберг, княжна 
Варвара Рєпніна-Волконська, дружина полковника 
Ганна Закревська, Анна Ускова. Після повернення із 
заслання Тарас закохався в 14-річну актрису Катери-
ну Піунову, а останнім коханням його стала 20-річ-
на служниця Ликера Полусмак. До самої смерті Та-
рас Григорович мріяв знайти кохання і побудувати 
сім'ю, але ні з ким не склалися тривалі відносини. 

Крім цього, є версія, що у поета був роман з дру-
жиною Михайла Максимовича - Марією, адже через 
9 місяців після початку їхнього тісного спілкування 
у Максимовичів народився син. Однак багато істо-
риків називають це чутками, оскільки Михайло був 
близьким другом Тараса і останній, мовляв, не міг 
так з ним вчинити.

Весна – особлива для Шевченка
Адже всі найголовніші події сталися саме в цей 

період його життя. 9 березня він народився. 25 квіт-
ня 1838 року став вільним від кріпацтва. 26 квітня 
1840 світ вперше побачив «Кобзар». 5 квітня пое-
та заарештували, а 7 квітня 1857 року він отримав 
звістку про волю. Помер 10 березня 1861 року в Ро-
сії. Його поховали на Смоленському кладовищі. За 58 
днів, 22 травня, прах Шевченка перевезли в Україну 
та перепоховали на Чернечій горі біля Канева.

Невідоме про відомого: 8 фактів про Тараса Шевченка
Про життя і творчість найвідомішого українського поета 
написано вже безліч книг і публікацій. Та він був набагато 

цікавішою особистістю, аніж дехто із нас може собі уявити. 
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Світ зазнав «масової травми» 
через коронавірус

Пандемія спричинила більше «ма-
сової травми», ніж трагедія Другої сві-
тової війни, що матиме далекосяжні на-
слідки. Як повідомляє «Укрінформ», про 
це заявив гендиректор Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус. 
«Через те, що Друга світова війна зачепила 
багато людей, світ пережив масову травму. 
Тепер же із пандемією COVID-19, з більшим 
масштабом, ще більше людей постражда-
ло, - майже весь світ», - сказав Гебреісус. 
За його словами, спровокована пандемією 
масова травма - «незрівнянно велика» та 
перевершує післявоєнну. Державам слід 
готуватися до цього.
Українці активно цікавляться 

польською нерухомістю 
У Польщі українські мігранти вже 

п’ять років утримують лідерство з при-
дбання житла. Коронакризовий 2020 рік 
не став винятком - серед іноземців, які 
купували житло Польщі, - 40% українців, 
пише Конкурент.ua. За цим показником 
обійшли німців, британців і скандинавів. 
Дехто оформляє відразу по кілька іпотек. 
Фахівці кажуть: українці почали сприйма-
ти Польщу не як місце заробітку, звідки 
надсилають гроші в Україну, а як місце для 
життя, де можна створювати сім’ї, заро-
бляти, будувати кар’єру. Іпотека в Польщі 
доступніша за нашу. Якщо іноземець має 
посвідку на проживання і постійний заро-
біток, він може взяти кредит на 30 років 
під 2-5%. Перший внесок - до 20%. Якщо 
купувати житло за готівку, слід пояснити, 
звідки взялися гроші, і довести, що вони 
зароблені чесним шляхом. Дослідження 
аналітичного центру працевлаштування 
Gremi Personal вказує, що 55% трудових 
мігрантів мають намір купити або вже ку-
пили житло в Польщі. 
Як Covid-19 вплинув на туристів

Пандемія зробила мандрівників 
обережнішими та змусила їх з побою-
ванням ставитися до іноземців. Про це 
йдеться у дослідженні, опублікованому 
у науковому журналі «Annals of Tourism 
Research». «Туристи підсвідомо поводять-
ся так, щоб знизити ризики, пов’язані із за-
раженням. Мандрівники нині менш схиль-
ні до пригод. Зараз вони частіше їздять 
групами, купують страхування та відвіду-
ють ті місця, які добре знають», - пишуть 
дослідники. Також науковці відзначають, 
що люди почали відчувати дискомфорт у 
громадських місцях і боятися іноземців.

Понад 888 млн. 
дітей страждають через 

закриття шкіл
Дитячий фонд ООН стурбований об-

меженим доступом до освіти дітей че-
рез пандемію COVID-19. Про це повідом-
ляє ZN.ua з посиланням на звіт ЮНІСЕФ. 
Майже рік не працюють школи, в яких 
навчаються 168 мільйонів дітей у світі, а 
кожна сьома дитина пропустила 75% за-
нять. «Ми не можемо дозволити другий 
рік обмеженого або навіть позакласного 
навчання для цих дітей. Треба не шкоду-
вати зусиль, щоб залишати школи від-
критими, або зробити їх пріоритетом для 
відкриття», - заявила виконавчий дирек-
тор фонду Генрієтта Фор. Зараз понад 888 
мільйонів дітей продовжують страждати 
від поганої освіти через повне або частко-
ве закриття шкіл.
В Австралії продають квитки на 

«таємничі авіарейси»
Австралійський авіаперевізник 

Qantas вирішив активізувати попит на 
авіапослуги й туризм. В авіакомпанії ка-
жуть: квитки без місця призначення - спо-
сіб, який допоможе це зробити, повідом-
ляє ВВС. Подібні рейси були популярні у 

регіоні у 90-і. Пасажири на посадці не зна-
тимуть, куди прямують. Пандемія знач-
но скоротила пасажиропотік в Австралії. 
Qantas став однією з перших авіакомпаній, 
яка запропонувала так звані «рейси у ніку-
ди». Вартість економ-квитка - від 737 ав-
стралійських доларів (577 доларів США). 
Зважаючи на те, що міжнародні кордони 
навряд чи зможуть відкритися до 2022 
року, Qantas звернувся до уряду з прохан-
ням визначитись щодо внутрішніх поїз-
док, поки в Австралії триває вакцинація 
від ковіду.

В Іспанії відвідувачка 
бару залишила офіціанту 

великий спадок 
В іспанському місті Вальядолід пен-

сіонерка заповіла офіціантові бару, який 
відвідувала регулярно, 1,5 мільйона 
євро. Про це пише видання «Atresmedia». 
Хуліо і 95-річна жінка підтримували друж-
ні стосунки, оскільки хлопець щодня пода-
вав їй сніданок у згаданому закладі. При 
цьому зі своєю племінницею літня дама не 
спілкувалася. Однак родичка все ж оскар-
жила заповіт в суді. За її словами, Хуліо ско-
ристався хворобою жінки, щоб отримати 
гроші. Як аргумент племінниця наводить 
той факт, що після зміни документа її тітка 
переїхала в будинок для людей похилого 
віку, де у неї стався нервовий зрив, і вона 
була визнана недієздатною. Згодом жінка 
померла.
Скільки продуктів йде у смітник: 

вражаюча цифра
Майже 1 мільярд тонн харчів або 

17% світового продовольства, викину-
ли люди, роздрібні торговці, установи 
та індустрія гостинності в 2019 році. Про 
це повідомляє ООН. Водночас майже 700 
мільйонів людей у світі щоночі лягають 
спати голодними, пише «Gulf». У середньо-
му одна родина викидає в смітник близь-
ко 74 кг продуктів. Утилізація залишків 
- глобальна проблема усіх країн. Харчові 
відходи істотно впливають на навколиш-
нє середовище: за оцінками, 8-10% світо-
вих викидів парникових газів пов’язані з 
нез’їденими продуктами харчування.

Кожні 30 хвилин пандемія 
забирає життя одного медика

Щонайменше 17 тисяч медпраців-
ників померли від COVID-19 за останній 
рік. Імовірно, ці цифри значно занижені, 
враховуючи, що багато урядів не збирали 
офіційних даних або робили це частково. 
Про це заявили у правозахисній органі-
зації Amnesty International, передає УНН. 
«Медперсонал у всьому світі ризикує сво-
їми життями, намагаючись захистити лю-
дей від COVID-19, але занадто багато з них 
залишилися без захисту й заплатили за це 
найвищу ціну», - зазначив голова відділу 
економічної та соціальної справедливості 
Amnesty International Стів Кокберн. У зв’яз-
ку з цим необхідно прискорити вакцина-
цію мільйонів медпрацівників, які перебу-
вають на передовій боротьби з COVID-19. 
Міжнародні правозахисні організації та-
кож закликали вжити термінових заходів 
для подолання нерівності в контексті про-
цесу вакцинації від COVID-19.
У Венесуелі введуть банкноту 

в 1 мільйон боліварів
Це приблизно 15 гривень, повідомляє 

DW. Нові купюри планують надрукувати 
в Росії. Купюра у 200 тисяч боліварів кош-
тує 0,11 долара; 500 тисяч - 0,27 долара; 
1 мільйон боліварів - 0,53 долара. У там-
тешньому Центробанку впевнені, що нові 
купюри задовільнять потреби національ-
ної економіки. У Венесуелі майже три роки 
триває соціально-еконо-
мічна криза. Інфляція у 
країні у 2018 році склала 
1,7 мільйонів відсотків, а 
2019-у - понад 9585.

Захід знав, що Путін готується до 
війни з Україною, але не вірив

Павло Клімкін переконаний, що 
Захід знав про намір Росії напасти на 
Україну у 2014 році. Однак ніхто не ві-
рив, що Володимир Путін все-таки роз-
почне війну. Про це пише «Європейська 
правда». Ексміністр закордонних справ 
Павло Клімкін розповів, що іноземні роз-
відки отримували інформацію про наміри 
окупантів. І наголосив, що «вам про це не 
скажуть, але тим не менш, така інфор-
мація була». Росія спланувала операцію 
набагато раніше. «На Заході було дуже ба-
гато людей, які не вірили, що Путін на це 
піде, оскільки це реальне руйнування усіх 
правил, до того ж і написаних на папері, 
і зрозумілих, - зауважив ексглава МЗС. - У 
2014 році Путін фактично зруйнував піс-
лявоєнний світ як такий. Його не стало 
відразу у двох сенсах: правил та довіри. 
Люди у Німеччині потім казали, що якось 
моделювали такий розвиток подій. Однак 
«за визначенням не могли повірити, що 
Путін на це піде».
Зупинили держфінансування 

«Слуги народу» 
Національне агентство з питань за-

побігання корупції зупинило державне 
фінансування партії «Слуга народу». 
Такий наказ ухвалив голова НАЗК Олек-
сандр Новіков у зв’язку з порушенням по-
рядку подання фінзвіту партії про майно, 
доходи, витрати й зобов’язання фінансо-
вого характеру, повідомили у пресслужбі 
відомства. Такі ж порушення були ви-
явлені у звітах ще 10 партій: «Рух нових 
сил Михайла Саакашвілі»; ВО «Свобода»; 
«Блок Вілкула «Українська перспектива»; 
«Важливий кожен»; «Варта»; «Соціал-па-
тріотична асамблея слов’ян»; «Нова де-
мократія»; «Громадська сила»; «Команда 
Андрія Балоги»; «Конгрес українських 
націоналістів». Щодо цих політсил напра-
вили до суду адмінпротоколи.

Дітей братимуть у садки за 
новими правилами

У Раді хочуть закріпити гарантії 
першочергового зарахування дитини 
у найближчий дитсадок. Нардепи схва-
лили відповідний законопроєкт, пише 
Gazeta.ua. Передбачається, що кожна ди-
тина матиме право здобувати дошкільну 
освіту в тому закладі, який найближчий 
до місця її проживання. Проєкт також ви-
значає черговість зарахування. Насампе-
ред зараховуються діти з підтвердженим 
місцем проживання, працівників закладу 
дошкільної освіти і брати та/або сестри 
дітей, які вже здобувають там освіту. У 
другу чергу на вільні місця зараховують-
ся діти, які не проживають на території 
обслуговування дитсадка. Якщо кількість 
дітей, які мають право на першочергове 
зарахування, перевищує спроможність 
дитсадка, батькам на вибір пропонувати-
муть садки, максимально доступні й на-
ближені до місця їх проживання та спри-
ятимуть зарахуванню дітей у ці заклади. 
Це не обмежує право батьків обирати 
інші дитсадки.

Заробітчани перекажуть 
додому близько $13 млрд. 

Нацбанк очікує зростання перека-
зів трудових мігрантів в Україну цьо-
горіч до $13 млрд. Про це повідомив 
заступник голови НБУ Юрій Гелетій, 
пише «Фінансовий клуб». «У 2021 році 
очікується зростання переказів від тру-
дових мігрантів в Україну на 8% - до $13 

млрд.», - зазначив він. За словами Гелетія, 
це відбудеться в першу чергу за рахунок 
відновлення економік країн, де працю-
ють трудові мігранти, а також спрощення 
перетину кордонів через пом’якшення 
карантинних обмежень. Водночас клю-
човим ризиком для макрофінансової 
стабільності, як і раніше, залишається 
посилення карантинів як в Україні, так і 
у світі для протидії поширенню COVID-19. 
До слова, торік обсяг грошових переказів 
в Україну склав $12,12 млрд. проти $11,9 
млрд. роком раніше.

Більше половини українців 
страждають від надмірної ваги

В Україні понад половина населен-
ня має надмірну вагу. Кожен четвертий 
страждає від ожиріння, повідомляє ВООЗ 
Україна. Нормальні цифри на вагах ба-
чить трохи менше 40% відсотків укра-
їнців. Про це свідчать результати дослі-
дження STEPS. «Лише 39,6% українців 
мали нормальну вагу в 2019 році, тоді як 
59,1% населення мали надмірну вагу, а 
24,8% - ожиріння», - йдеться у 

повідомленні. У ВООЗ наголосили, що 
ожиріння є одним із основних факторів 
ризику виникнення таких захворювань 
як діабет, серцево-судинні, інсульт та де-
яких видів раку.

Кожен українець має право 
на 2 га безкоштовної землі

В Україні закон гарантує кожному 
громадянину можливість безкоштов-
но приватизувати до 2 га землі. Та на 
практиці чиновники знаходять причини, 
щоб не оформляти ділянки безкоштовно, 
пише Фінанси.ua. Та й розробка докумен-
тації землеустрою обійдеться до 30 000 
грн. Дуже часто місцева влада заявляє, що 
ділянки вже «зарезервовані», наприклад, 
за учасниками бойових дій. Або ж вільних 
гектарів узагалі не залишилося. Голова 
комітету з земельного права Асоціації 
адвокатів України Віктор Кобилянський 
вважає, що від ідеї отримати безкоштов-
но 2 га землі краще зовсім відмовитися, 
бо «це вимагає величезних зусиль». У 
Геокадастрі визнають і випадки зловжи-
вання: деякі українці отримали по 2 га 
відразу в кількох регіонах. Роками влада 
роздавала землі, при цьому не було єди-
ного реєстру. Згідно із законом, для отри-
мання 2 га землі слід зібрати документи і 
звернутися до місцевої влади. 

Частина пенсіонерів 
не отримає підвищених виплат

В Україні березнева індексація пен-
сій охопила не всіх українців. Підвищен-
ня виплат торкнеться лише 8 мільйонів 
пенсіонерів, кажуть експерти з соціальних 
питань, передає «Перший діловий». Що-
річно уряд презентує індексацію пенсій 
як вагоме досягнення, хоча це звичайне 
дотримання норм вітчизняного законо-
давства. В Україні налічується не менше 
13 мільйонів українців, а пенсійні випла-
ти підвищать лише 8 мільйонам, і то, не-
значно. Із 4 березня українські пенсіонери 
отримуватимуть підвищені виплати, пе-
редбачені індексацією в 11%. У середньо-
му виплати зростуть на 300 гривень. Мі-
німальна сума підвищення - 100 гривень.
Аграрії очікують на рекордний 

урожай зернових
Цьогоріч врожай зернових досяг-

не рекордного показника 2019 року 
- 75 млн. тонн. Такі прогнози озвучив 
заступник міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Тарас 
Висоцький. «Беручи до уваги теперішній 
стан озимих культур, кількість опадів, які 
випали за зиму, і наявність вологи, сьо-
годні ми можемо зробити такий прогноз 
виробництва основних сільськогоспо-
дарських культур», - написав він на своїй 
фейсбук-сторінці. За словами чиновника, 
площа під зерновими та олійними куль-
турами цього року становить 24,2 млн. га, 
що  на 0,3 млн. га більше, ніж у 2020-у.

Україна світ

Ольга ЧОРНА.
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- Слідством встановлено, що начальник ДПІ ГУ ДПС в 
Тернопільській області вимагав у місцевого підприємця 
1 мільйон гривень неправомірної вигоди. За цю суму по-
садовець обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за 
порушення податкового законодавства та не скеровува-
ти результати перевірок до правоохоронних органів  для 
реєстрації кримінального провадження, - повідомили у 
Тернопільській обласній прокуратурі. 

Заходи з викриття порушників здійснювали за опера-
тивного супроводу співробітників СБУ в Тернопільській 
області. За результатами затримання розпочали кримі-
нальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержан-
ня неправомірної вигоди службовою особою в особливо 
великих розмірах).

Слухання щодо запобіжного заходу для підозрюва-
них відбувалися у Личаківському райсуді Львова. Затри-
маному на хабарі посадовцю обрали запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, призначивши 681 тисячу 
гривень застави. 

- Прокурор наполягав на визначенні суми застави у 
2 мільйони гривень, проте суд визначився із розміром у 

300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, - дода-
ли у прокуратурі. 

Також суд призначив запобіжний захід для посеред-
ника - тримання під вартою з сумою застави в 454 тисячі 
гривень.

Справу розслідують слідчі ТУ ДБР, розташованого у 
Львові,  за процесуального керівництва Тернопільської 
обласної прокуратури.  

- 29 хвилин оператор-
ка спецлінії «102» 
утримувала на 

зв’язку жителя села Констанція Бор-
щівської громади, - розповіли у поліції 
Тернопільської області. - Чоловік зате-
лефонував і повідомив, що хоче покін-
чити з життям. Завдяки злагодженим 
діям диспетчера та співробітників 
Борщівського відділення поліції вда-
лося запобігти трагедії.

Тривожний дзвінок пролунав пі-
зно ввечері. Дзвінок прийняла опе-
раторка Юлія Козевич. За словами 
дівчини, чоловік був налаштований 
рішуче. Вона розмовами відволікала 
його увагу, дізнавшись особисті дані 
та місце перебування співрозмовника. 
Повідомлення переадресувала співро-
бітникам  місцевого відділення поліції 
для негайного реагування. На місце 
події відправили наряд.

- Прибувши за вказаною адресою, 
поліцейські виявили чоловіка у петлі. 
Правоохоронці зняли його з зашморгу 
та почали надавати домедичну допо-
могу.  На щастя, їм вдалося повернути 
самогубця до життя, його доправили 

до лікарні, - розповіли у поліції.  
Врятований чоловік розповів пра-

воохоронцям, що шкодує про свій на-
мір, на самогубство заважився, бо в 
той час іншого виходу не бачив. Юлія 
свій вчинок не вважає чимось особли-
вим, каже, що на її місці кожен вчинив 
би так само. Начальник головного 
управління Нацполіції Тернопільської 
області Олександр Богомол вручив 
дівчині подяку за порятунок життя 
людини.

У поліції додали, що оператори лі-

нії «102» щодня отримують понад 500 
повідомлень про вчинення різнома-
нітних правопорушень та інші події. 
Жодна інформація не залишається 
поза увагою. Аби надати кваліфіко-
вану допомогу заявнику, працівники 
колл-центру постійно проходять різні 
тренінги, навчання. Відпрацьовують 
алгоритми дій, що робити у певній си-
туації, а що категорично заборонено, 
таким чином перебуваючи на зв’язку з 
абонентом, поки до місця події прямує 
наряд поліції. 

У Тернополі водій рейсового автобуса 
кинувся навздогін за крадієм. 
Зловмисник, вдавши із себе пасажира, 

зайшов до салону та поцупив звідти сумку. 
Спостережливий водій помітив підозрілого 
чоловіка з чужими речами та завадив йому 
втекти.

Подія трапилася на автовокзалі обласного центру в 
понеділок, 8 березня. Автобус міжміського сполучення 
зупинився на плановий відпочинок у Тернополі. Паса-
жири вийшли на вулицю. В цей час до салону зайшов 
незнайомець і почав нишпорити у речах подорожуючих. 

На передньому сидінні він побачив сумку, вхопив її та 
вийшов.

- Водій автобуса побачив, як лиходій втікає з чужим 
майном, та кинувся за ним. Наздогнавши зловмисника, 
утримував його до приїзду правоохоронців, яких викли-
кали очевидці події, - розповіли у поліції Тернопільської 
області. 

Злодієм виявився неодноразово судимий 40-річний 
житель обласного центру. Правоохоронці вилучили у 
нього крадені речі. 

За даним фактом розпочато кримінальне прова-
дження. Підозрюваного поліцейські також перевіряють 
на причетність до вчинення інших злочинів.

У Тернополі по-
ліцейські ви-
явили чоло-

віка, який перевозив 
пасажирів маршрут-
ним таксі з фальши-
вим посвідченням 
водія

- Патрулюючи на 
вулиці Текстильній, 
інспектори поміти-
ли маршрутне таксі, 
водій якого порушив 
правила дорожньо-
го руху. Правоохоронці зупинили транспортний 
засіб та, в ході спілкування з водієм, встановили, 
що 47-річного громадянина позбавлено права ке-
рувати транспортним засобом ще від 2020 року, 
- розповіли у патрульній поліції Тернопільської 
області. 

Чоловік пояснив, що придбав нове посвідчення 
водія в інтернеті та продовжив працювати водієм 
маршрутного таксі.

Патрульні виписали постанову за ч. 4 ст. 126 (ке-
рування транспортним засобом особою, яка поз-
бавлена такого права) КУпАП. Слідчі з’ясовують 
всі обставин цієї події.

Розбирав колію 
на… брухт

Заробити на викрадених із 
залізничної колії металевих 
запчастинах планував житель 

одного із сіл Кременецького району. 
Він впродовж кількох днів знімав 
комплектуючі.

Про відсутність деталей на залізничному 
полотні на лінію «102» повідомили працівники 
колії.  Вони виявили ушкодження в семи місцях 
гальмування.

Оперативники знайшли чоловіка, причетно-
го до злочину. За словами начальника сектору 
кримінальної поліції Кременецького райвідділу 
Андрія Валецького, викрадач і раніше потрапляв 
в поле зору правоохоронців за дрібні крадіжки. 
Цього разу заробити вирішив, здаючи деталі на 
металобрухт. 

- Крадіжки вчиняв на діючій транспорт-
но-вантажній колії. Її кілька разів на тиждень ви-
користовують для перевезення вантажів. Елек-
трички цим шляхом не їздять. Проте відсутність 
деталей могла призвести до перекидання ваго-
нів, - розповіли у поліції.

За кілька днів підозрюваний викрав більше 
чотирьохсот болтів та підкладні конструкції. 
Запчастини знімав за допомогою невеличкої со-
кирки. Частину краденого встиг здати на мета-
лобрухт, а іншу сховав за місцем проживання. 

Поліцейські розпочали стосовно підозрюва-
ного кримінальну справу.

Вимагав і отримав через 
посередника 1 мільйон гривень
Минулого тижня Тернопільщину сколихнув гучний корупційний скандал - на  
хабарі затримали начальника районної ДПІ. Суд обрав для нього заставу - 

її розмір менший, аніж сума коштів, яку вимагав податківець. 

Керував маршруткою 
з… підробленими 

водійськими правами

Операторка лінії «102» врятувала 
чоловіка від самогубства 

Дівчина швидко зорієнтувалася в ситуації та зробила все, аби допомогти. 
Чоловікові - 38 років, він ветеран АТО, чотири роки служив на Сході.

Відсутність деталей, кажуть 
у поліції, могла призвести до 

перекидання вагонів

Тримав злодія до приїзду поліції 
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Шукав інформацію 
в архівах, 
розпитував 

старожилів та 
краєзнавців, моніторив 
згадки в Інтернеті та 
книгах. Отець Олексій 
Філюк кілька років збирав 
історичні згадки про 
минуле села Білозірки. 
Все розпочалося у 2017 
році, коли священник став 
парохом місцевого храму 
Архистратига Михаїла.

- Біля церкви є дві давні уси-
пальниці, де поховані фундато-
ри нашого храму, - розповідає 
отець Олексій. – Мене дуже за-
цікавили ці старовинні споруди. 
Вже у 2017 році ми відреставру-
вали одну з них, а  згодом другу. 
Одна усипальниця у формі ка-
плички, інша на вигляд як ма-
ленька церква.  Там спочивають 
Євгеній і Єлизавета Турао та 
родина Митрофанових.  Це були 
відомі люди того часу, мецена-
ти. Щоправда у радянські часи 
прах перенесли з двох в одну 
усипальницю. В мене виникла 
ідея дізнатися більше про вель-
мож, яких поховали біля нашого 
храму, знайти їхні фото, загалом 
дослідити детальніше історію 
Білозірки. 

Місто з ярмарками 
і волосний центр
Село Білозірка має дуже 

цікаву історію. Перша писем-
на згадка про нього датується 
1545 роком. Чому саме так наз-
вали поселення - невідомо. Існу-
ють легенди, що мандрівники 
неодмінно заходили до села, у 
якому на небосхилі сяяла біла 
зірка. Здавалося, що вона могла 
освітити все навколо навіть без 
місяця. Інша легенда говорить, 
що за селом на пагорбі стояла 
біла хата. Ввечері її здалека було 
видно. Мандрівники, ідучи го-
ворили: «Зайдімо до села. Там 
щось біліє, як зірка на землі». 
Також існує версія, що за селом 
на Збручі є білі озера. На жаль, 
внаслідок невдалої меліора-
ції вони висохли. Тільки коли 
йдуть великі дощі, то озера ча-
стково наповнюються водою. 
Ймовірно, від назви озер похо-
дить назва села.

- Білозірка була у власності 
впливових вельмож. У 1583 році 
король Сигізмунд І подарував 
цю місцевість князям Збаразь-
ким, - розповідає Олексій Філюк. 
-  Згодом Білозірка перейшла до 
князів Вишневецьких, потім — 
до Огінських, з 1743 року — до 
Бржостовських. Саме Адам Бр-

жостовський перетворив Біло-
зірку на справжнє містечко, яке 
ярмаркувало чотири рази на 
рік, тоді коли на Лановеччині 
взагалі не було ніде ярмарків.  
Шляхтич збудував тут власну 
резиденцію. В селі діяла фабри-
ка вітрильного полотна. У 1781 
році Білозірку  відвідав поль-
ський король Станіслав-Август 
Понятовський. Після цього вона 
отримала міські права і стала 
волосним центром Кременець-
кого повіту Волинської губернії 
з 1797 року. Тут була аптека, лі-
карня, телеграф, середня школа, 
працювало 27 крамниць. 

Згодом палац у Білозірці пе-
рейшов у власність російської 
родини Теплякових. Історики 
пишуть, що вони були підстав-
ними особами. А мешкали у па-
лаці меценати місцевого храму 
Євгеній і Єлизавета Турао та 
їх донька Євгенія з чоловіком. 
І саме у Білозірці їх і поховали 
біля храму в двох усипальницях. 

Занепад Білозірки розпочав-
ся після Першої світової війни. 
Радянська влада надала їй ста-
тус села у 1939 році. А розкіш-
ний палац з терасами, ставами 

і найкращим парком на всій 
півночі Волині знищила радян-
ська влада та розібрали місцеві 
жителі. 

Будемо шукати 
підземний хід, що 

тягнувся на 
6 кілометрів

Отець Олексій протягом 
трьох років, по крупинці, до-
сліджував історію села. Врешті 
йому вдалося зібрати, окрім 
цікавих даних, понад півсотні 
фото про минуле Білозірки за 
останні 200 років. Він зробив їх 
репродукції, роздрукував, при-
дбав рамки і мольберти, аби 
можна було на будь-якій локації 
показувати світлини. 

- Завдячуючи Богові, мені 
вдалося втілити у реальність 
свою маленьку мрію та презен-
тувати у храмі села Білозірка 
фотовиставку «Історія села у 
двохстолітніх фотографіях», - 
каже  отець Олексій. – Частину 
фото я брав у родин священни-
ків, які служили у цьому храмі. 
Дуже допомогла мені вчитель-

ка з Білозірки Софія Григорів-
на Негода, яка написала книгу 
про село. Багато інформації я 
отримав зі спогадів схиігумені 
Євгенії, яка мешкала у Єрусали-
мі. Вона розповідає про маєток 
її родини у Білозірці, про храм, 
куди дуже любив приходити її 
син. Також монахиня описує, що 
їм доводилося втікати з палацу 
підземним ходом завдовжки 
близько шести кілометрів, який 
вів у Галіцію. Тепер ми маємо 
мету знайти цей підземних хід. 
Сьогодні на місці палацу розта-
шований зернотік. А від розкіш-
ної споруди залишилася лише 
частина огорожі парку. 

«Люди, слухаючи 
історію свого села, 

плакали»
Найстаріше фото на вистав-

ці датується 1780 роком – це 
зображення палацу у Білозірці. 
На інших світлинах -  вельможі, 
які мешкали тут, власники села, 
священнослужителі, котрі слу-
жили у храмі з 1880 року і до 
сьогодні, їх родини з мирянами,  
церковні хори, учні і вчителі не-

дільної 
школи, околиці Білозірки та її 
жителі. Отець Олексій планує 
ще доповнювати виставку но-
вими світлинами і закликає усіх, 
хто має інформацію або давні 
фото Білозірки, поділилися цією 
інформацією, щоб дізнатися ще 
більше нового про історію села. 

- Мені дуже приємно, що 
люди із великим зацікавленням 
сприйняли виставку, - розпові-
дає отець Олексій. – Парафіяни 
були розчулені і приємно враже-
ні. Слухаючи історію свого села, 
про життя своїх предків, вони 
плакали. Дуже багато всього 
розпитували, перефотографо-
вували світлини, ділилися влас-
ними спогадами. 

Вже у суботу, 13 березня о 
17:00  в Культурному центрі 
Єловицьких міста Ланівці отець 
Олексій Філюк презентує фо-
товиставку для  жителів Лано-
вецької громади. Священник 
запрошує всіх охочих помандру-
вати в минуле і дізнатися бага-
то цікавого про 
славну історію 
Білозірки. 

Священник Олексій Філюк зібрав у храмі на 
Тернопільщині півсотні унікальних історичних 

світлин, яким понад двісті років

Юля 
ТОМЧИШИН.

«Це була моя мрія – 
організувати фотовиставку 

про минуле білозірки»
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Чому замість вапна 
краще використовувати 
гіпс та яєчну шкарлупу?

Замість вапна, поташу або 
деревного попелу для роз-
кислення ґрунту краще вико-
ристовувати гіпс, алебастр, 
крейду, доломіт, подрібнений 
старий цемент, штукатурку, 
у тому числі й суху, або яєчну 
шкаралупу.

Справа в тому, що вапно і 
деревний попіл є сильними лу-
гами. Кальцій, який входить до 
їхнього складу, швидко розчи-
няється у воді. Потрапляючи в 
ґрунт відразу у великій кілько-
сті, вони різко змінюють реак-
цію ґрунту рН вище 7, іноді до 
8-10.

При цьому хімічні елемен-
ти, що перебувають у ґрунті, 
зокрема, фосфор, утворюють 
хімічні сполуки, нерозчинні 
у воді, і відразу стають недо-
ступними для рослин (всмок-
тувальної сили кореневих 
волосків не вистачає для 
поглинання цих елементів 
з хімічних сполук). Рослини 
голодують і припиняють роз-
виватися.

З часом відбувається при-
родне закислення ґрунту, у 
тому числі від кислотних до-
щів, що йдуть поблизу великих 
міст. Реакція ґрунту змінюєть-
ся, знижується рН і все норма-
лізується, але при цьому може 
минути цілий сезон.

Таким чином, вапнування 
робить ґрунт на деякий час не-
придатним для вирощування 
рослин. Саме тому рекомен-
дується вносити вапно з осені 
і не вносити одночасно з ним 
добрива.

Якщо ж ґрунт розкислюва-
ти за допомогою крейди, гіпсу 
та інших, зазначених вище роз-
кислювачів, тобто гіпсувати, 
то цього не відбувається. Спра-
ва в тому, що вони нерозчинні 

у воді і для їхнього розчинення 
в ґрунті потрібна кислота.

Якщо ґрунт кислий, то від-
бувається розчинення матері-
алів, які гіпсують, що знижує 
кислотність ґрунту. Але як 
тільки реакція ґрунту при роз-
кисленні досягне величини рН 
6, найбільш оптимальної для 
більшості рослин, хімічна ре-
акція розкислення припиня-
ється і подальшого збільшен-
ня рН не відбудеться.

Більше того, невикориста-
на частина розкислювачів не 
пропаде, а залишиться в ґрунті 
саме тому, що вони нерозчинні 
у воді, отже, не вимиваються 
нею в нижні шари. Коли при-
родний процес закислення 
ґрунту знизить рН нижче 6, 
вони знову вступлять у хіміч-
ну реакцію, знижуючи кислот-
ність ґрунту, тобто увесь час 
регулюють кислотність ґрун-
ту.

Оскільки рН при гіпсуванні 
не може стати вище припусти-
мого значення, то живильні 
елементи, у тому числі фосфор 
і калій, залишаються в доступ-
ній для рослин формі.

nday.te.ua

Прості поради для отримання 
рясних сходів

Щороку ми чуємо від сусідів, що морква, 
буряк, кріп або якісь інші овочі погано 
зійшли - ймовірно, насіння було 

погане… На жаль, купуючи насіння, дійсно не 
можна бути впевненим у тому, що воно зійде, 
навіть якщо ви придбали їх у спеціалізованих 
магазинах. Це виникає найчастіше через неякісне 
або протерміноване насіння,  а також через 
неправильний посів, дефіцит вологи. 

Особливо складно одержати гарні сходи з насіння, що 
важко сходить, або насіння, яке добре сходить тільки при 
дотриманні певних умов. За прикладами далеко ходити не 
потрібно: найгірше сходять морква і петрушка. Можуть ви-
никнути проблеми зі сходами насіння цибулі, адже в чорнуш-
ки підвищена потреба у волозі. Погано сходить буряк, тому 
що більшість городників його сіють сухим насінням, а воно 
відрізняється тим, що виділяє речовини, що перешкоджають 
появі сходів. Тому йому потрібно полежати у воді, потім на-
сіння треба добре промити, тоді сходи з’являться швидко й 
дружно. 

Насіння рослин, які сходять дуже швидко (ріпа, редька, 
редис), замочувати особливого сенсу немає. Це ж стосуєть-
ся дуже дрібного, пилоподібного насіння. Його сіють завжди 
сухим. Украй проблематично замочувати насіння рослин, що 
утворюють при замочуванні слиз, наприклад, базиліка.

У той же час насіння, що повільно проростає (морква, 
петрушка), насіння, що вимагає великої кількості вологи 
(цибуля, бобові) або, що володіє якимись особливими специ-
фічними властивостями (буряк) краще сіяти намоченим або 
пророслим. Приміром, насіння звичайної ріпчастої цибулі 
при нестачі вологи може сходити до місяця або взагалі не зій-
ти, а при намочуванні проклюнеться на 4-й день. Бурякове 
ж насіння, замочене всього протягом доби, а потім промите, 
зійде через 10 днів.

Намочене й, тим більше насіння, що проросло, сходить, у 
порівнянні з сухим, набагато швидше, але сіяти його склад-
ніше. Та й до процесу намочування слід поставитися досить 
уважно, щоб не загубити насіння.

Однак намочене насіння можна, при необхідності, швид-
ко підсушити до сипкості, а потім уже сіяти. Під час замочу-
вання оболонка насіння розбухає, зародок пробуджується, 
починає посилено дихати, його клітини швидко діляться, він 
росте. 

Ніколи не намочують дражируване (гранульоване) на-
сіння, тобто - покрите спеціальними штучними оболонка-
ми. Крім того, не рекомендують намочувати й пророщувати 
насіння, покрите тонкими кольоровими оболонками. В обох 
випадках при намочуванні або пророщенні такого насіння 
оболонка частково або повністю руйнується й втрачаються 
всі корисні властивості її нанесення. 

Запеклі городники, знудьгувавшись по робо-
ті, частенько вже після Нового року розгор-
тають підготовку до вирощування розсади, 

щоб якомога раніше посіяти насіння овочів. Скупо-
вують різне насіння, заготовляють ґрунт, торф’яні 
горщики й таблетки, ящики, коробки, скляночки… 
І мало не з кінця січня, засукавши рукава, присту-
пають до таїнства посівної. Але, чи виправдана 
така рання посівна епопея насправді? Чи гарантує 
вона більш раннє рясне плодоношення? На жаль, 
наша відповідь багатьох розчарує: результати мо-
жуть бути не просто дуже далекі від очікуваних, 
але й набагато гірші, ніж у тих, хто посіяв городину 
на 1-2 місяці пізніше. 

Перерослі рослини 
мають менший врожай

Справа в тому, що розсада будь-якої овочевої 
культури має строго певні вікові рамки для пер-
есадження на грядки. Від цього віку й залежить 
увесь її подальший розвиток і плодоносіння. Роз-
сада, що переросла, досить болісно переносить 
пересадження, довго приживається, розтрачуючи 
на це свої сили, пізніше вступає в плодоносіння, у 
підсумку - кількість і якість плодів знижуються. На-
певно, багато городників спостерігали, як посадже-
ні одночасно із квітучими переростками маленькі 
сіянці буквально за лічені тижні доганяли перших 
у рості й розвитку, при цьому зовні виграючи за 
всіма показниками – міцні, здорові, з насичено зе-
леним листям. А перерослу розсаду завжди легко 
визначити по блідому забарвленню, витягнутим, 
стоншеним стеблам. 

Для цього можна скористатися простим ме-
тодом зворотного відліку: від передбачуваної 
дати висадження розсади в ґрунт (у теплицю або 
на грядки) віднімаємо її оптимальний вік на той 
момент, плюс ще приблизно п’ять днів на сходи 
й плюс п’ять днів на адаптацію після пікіровки – 
одержуємо зразкову дату посіву. При цьому потріб-
но враховувати ще характеристики сортів. Напри-
клад, томати пізніх строків дозрівання потрібно 
сіяти раніше, ніж ранні сорти, тому що кожен сорт 
має свої строки вегетації від появи сходів до почат-
ку плодоносіння. Ця інформація завжди зазначена 
на впакуванні з насінням. 

Зверніть увагу: щоб визначити оптимальні 
строки посіву насіння, необхідно точно знати, коли 
й куди саме будуть висаджуватися рослини – у те-
плицю або у відкритий ґрунт. 

Строки й можливості в кожного свої: десь 
стійке тепло наступає з кінця квітня, а десь і на-
прикінці травня ще можливий заморозок; у когось 
звичайна плівкова теплиця, а в когось – стаціонар-
ний парник, що добре обігрівається. Усі ці фактори 
потрібно враховувати в кожному конкретному ви-
падку, але головним пунктом є лише ваша власна 
дата планового висадження розсади на постійне 
місце.

Максимальний вік 
овочевих культур 

для висаджування на город
• Томат – 55-60 днів для сортів і гібридів серед-

нього й пізнього строку дозрівання, 45-50 днів для 
ранніх сортів і гібридів. 

• Солодкий перець – 65-75 днів. На відміну від 
томатів, перець не такий чутливий до переростан-
ня. Тому, якщо вже висаджуєте його з бутонами або 
квітками, то найперші краще вищипати – так йому 
буде легше адаптуватися до зовнішніх умов.

• Баклажан – 60 днів.
• Огірок, кабачок, патисон, гарбуз, диня, кавун – 

25-30 днів. Ці культури ростуть досить швидко й не 
люблять пересадження, тому вирощувати їх краще 
відразу в індивідуальних горщиках, щоб мінімізу-
вати стрес при висадженні на грядки.

• Капуста білокачанна рання, цвітна капуста 
– 45-50 днів, капуста середніх і пізніх строків дозрі-
вання – до 40 днів.

• Салат кочанний – до 40 днів.
• Селера – 70-80 днів.
Якщо з’являються якісь сумніви при визначен-

ні точної дати початку посівної, то керуйтеся під-
твердженим на практиці висновком: розсада, що 
трохи недоросла, завжди набагато краща навіть 
злегка перерослої. Це особливо актуально стосов-
но: томатів, огірків і гарбузових. Тому деякі відхи-
лення від розрахованих дат припустимі тільки у 
бік більш пізніх строків посіву.

як розрахувати час посіву розсади?

ЗамоЧуВаТи Чи 
ПророщуВаТи: 

що робити з насінням?

РОЗКИСЛЮєМО ґРУНТ ПРАВИЛЬНО
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Вона була господинею 
маленької квіткової 
крамнички. У неї 

були постійні клієнти. 
Її не дратувало, коли 
люди довго вибирали 
квіти. А їм подобалось, 
як вона складає букети, 
розповідає, що означає 
та, чи інша квіточка. І її 
неодмінне побажання: 
«Хай ваш сьогоднішній 
день буде щасливий».    

- Доброго дня, Онисіє…
…Її назвали Онисією. Рід-

кісне старовинне ім’я повинно 
було подарувати щасливу долю 
його власниці. Так вважала се-
стра її батька - тітка Марина - 
екстравагантна особа, яка усім 
представлялася Марго. Марина 
захоплювалася давньогрець-
кою культурою. Тому й припало 
до душі ім’я, яким нарекла пле-
мінницю… 

...Квіткова крамничка стоя-
ла на людній вулиці. Крім кві-
тів, тут продавали статуетки, 
листівки. Онисії було цікаво 
«читати» настрій та характер 
покупців. І вона знала, що кому 
запропонувати. 

До крамнички буквально 
увірвався молодий чоловік. 

- Мені треба будь-які квіти. 
Я дуже поспішаю. Можна ось ті 
білі троянди.

- Для кого купуєте букет?
- Для своєї бабусі. В неї день 

народження.  
- Тоді білі квіти не те, що вам 

потрібно. Вони гарні, але... сум-
ні для літньої людини. Візьміть 
щось яскраве. Щоб від квітів 
ішло тепло. А ще можете купити 
ось цього маленького ангелика. 
Бабусі люблять такі милі речі.

Онисія склала букет, який 
усміхався теплими барвами. Упа-
кувала маленьке ангеля. І мовила:

- Хай у вашої бабусі сьогод-
нішній день буде щасливий.

...Коли не було покупців, 
Онисія спостерігала за людьми. 
За день стільки різного люду 
проходить... Ось дівчатко зупи-
нилося біля вітрини крамнич-
ки. Тут стільки всього цікавого! 
Онисія махнула дівчинці рукою. 
Та подарувала їй усмішку. 

Глянула на годинника. До 
кінця робочого дня ще далеко. 
А вдома її чекає Сонечка, донеч-
ка-квіточка. У неї травмована 
ніжка. І якщо цьому найближ-
чим часом не зарадити, то Соня 
буде все життя накульгувати. 
А звідки Онисії взяти гроші на 
операцію? 

У колишнього чоловіка не 
попросить. У них домовленість. 
Роман залишив їй маленьку 
крамничку. Платить аліменти. 
І все. Хоча, це його провина, що 
Соня травмувалася. Не догледів. 
Повертався з донькою додо-
му. Якраз нагодилася коханка 
на своїй автівці. Зупинилася, 
аби ощасливити звісткою, що в 
них буде хлопчик. Роман, який 
марив сином, забув про все на 
світі. Соня вибігла на дорогу. І її 
зачепив якийсь зірвиголова на 
мотоциклі. Поки Роман отямив-
ся, від кривдника й слід простиг. 
Власне, тоді Онисія й дізналася, 
що в чоловіка є інша жінка. І він 
вирішив піти до неї... 

Соню лікували. Але ще по-
трібна недешева операція. Ро-
ман сказав, що більше грошей 
немає. У нього сім’я. Кредит 
узяв на розширення бізнесу.    

Онисія заощаджувала, сама 
торгувала, але... А Соня запиту-
вала, коли їй «поремонтують» 
ніжку.

...Чолов’яга був високим, міц-
ним і вкрай неповоротким. Они-
сія хвилювалася, аби не звоював 
чогось. Мовчки приглядався до 
квітів. Вона вловила дорогий, 
вишуканий аромат його парфу-
мів. Подумала: замість джинсів і 
светра йому пасував би діловий 
костюм. Хоча, цей стиль одягу 
зм’якшував його суворі риси 
обличчя і тяжкуватий погляд. 
Коли зупинився біля вази з іри-
сами, в його очах майнула ніж-
ність упереміш зі смутком. 

- Я хотів би букет ірисів. Два-
надцять. Різних кольорів. 

Він глянув на її бейджик. 
- Ім’я у вас цікаве. Онисія.  
- Старовинне. Грецьке. 
- А ви знаєте, що назва квіт-

ки - ірис - має грецьке похо-
дження, означає веселка?  

- Знаю, - відповіла здивова-
но. 

- Звісно, ви ж флористка.
- Та ні. Просто продаю квіти. 
Хотів ще щось запитати, але 

до крамнички зайшли покупці.
Обережно поклав букет в ав-

тівку і рушив у бік цвинтаря.  
...Мирослав не знав, з кохан-

ня чи з жалю носить на Нелину 
могилу її улюблені квіти. Неля 
зрадила його з найкращим то-
варишем. Олексій відібрав у 
нього дружину й бізнес. Мирос-
лав уявити не міг, як заздрив 
йому Олексій. І не міг подума-
ти, яким підступним той може 
бути.         

Олексій сам не міг дати лад 
нічому. Більше не було Мирос-
лавової мудрої голови і міцної 
спини. Усе почало валитися, мов 
картковий будинок. Заліз у бор-
ги. А в Нелі почалися депресії, 
які чергувалися з нервовими 
зривами. Врешті, це призвело 
до трагедії. Наковталася та-
блеток. Не врятували... Нелині 
батьки звинуватили в усьому 
Олексія. 

...У Мирослава знову успішна 
власна справа. Було тяжко, та 
зумів стати на ноги. Але немає 
друзів. І коханої. І нема довіри 
до людей. 

...Він знову приїхав за квіта-
ми. Нині пам’ятна дата. У цей 
день познайомився з Нелею. Ко-
лись це було свято, тепер - бо-
лючий спогад.

Онисія упізнала неповорот-
кого покупця. Він знову замо-
вив дванадцять ірисів. 

- У вас товару поменшало, - 
зауважив. 

- Скоро крамнички взагалі 
не буде. Ні моєї, ні сусідніх. Ма-
газин збудують. Родич одного з 
місцевих політиків місце до рук 
прибрав. 

Він бачив, як засмутила-
ся Онисія. Хотів сказати щось 
втішне. Не зміг, розівчився, 
наче. Хоча його пройняла безза-
хисність цієї жінки. 

...Падав дощ. Швидко почало 
темніти. Мирослав повертався з 
ділової зустрічі. Спеціально по-
їхав вулицею, на якій розташо-
вана крамничка. Онисія стояла 

біля вікна. Дивилась у темінь 
заплаканого неба. Покупців не 
було.  

Зупинив автівку. Зайшов. 
- На жаль, ірисів немає, - мо-

вила. - Вибачте, мені пора зби-
ратися. 

- Може це звучатиме баналь-
но, але, давайте, я вас підвезу 
додому. Дощ полив, як з відра. 

- Зовсім не банально. Мене 
донька чекає, тому буду вдячна.

Через зливу машини поволі 
повзли, наче гігантська гусінь. 

- Онисіє, розкажіть про себе, 
а то мовчанка робить дорогу ще 
довшою. 

А що, власне, розповідати? 
Закінчила педагогічний виш, 
вийшла заміж, народила дити-
ну, чоловік невдовзі знайшов 
інше кохання, розлучилася. Не 
полишає надії зробити доньці 
операцію. Якщо матір погодить-
ся бути з Сонею, поїде за кордон 
заробляти гроші. 

- Треба встигнути, поки Соня 
до школи не пішла. Аби діти на 
кпини не брали, кульгавою не 
називали... 

Сон Мирослава не брав. Вми-
кав і вимикав телевізор. По-
стояв на балконі. З голови не 
виходила Онисія. Ні на що й ні 
на кого не нарікає. Долає жит-
тєві негаразди з гідністю. Тіль-
ки смутку в голосі багато. От 
його секретарка постійно на все 
скаржиться, хоча живе в достат-
ку і не знає, що таке проблеми.   

У Мирослава зародилося по-
чуття до Онисії. Тільки розум 
впирався... 

А наступного дня у вікні 
квіткової крамнички побачив 
дівчатко з білявими кучерями. 
Схоже на ангелика. Підійшов 
ближче. Ангеля до нього усміх-
нулося. І він усміхнувся. І душа 
усміхнулася...

...Онисія з Сонею повертали-
ся із закордонної клініки. Ніжку 
«поремонтували». Соня ходити-
ме, бігатиме, стрибатиме... 

В аеропорту їх зустрічав Ми-
рослав. Мав сказати, що скучав 
за ними, що Онисія буде госпо-
динею нової симпатичної квіт-
кової крамнички, що...

- Тато! - вигукнула Соня, по-
бачивши його.

- Онисіє, вона мене назвала 
татом! Ти чула це?! 

Мирослав згріб в обійми 
тендітну дружину і кружляв її, 
наче хлопчисько. 
А Соні нетерпіло-
ся розповісти про 
свою першу ман-
дрівку...       
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На фото Івана ПШОНЯКА - учасниці народного аматорського хору "Калина" 
с. Дедеркали: Наталя Дмитрук, Оксана і Тамара Андрєєви (Шумщина).

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ

Ольга ЧОРНА

Визріла дорога
Ця дорога визріла для мене.
Я за неї вдячний небесам.
Кожен камінь, ямку поіменно
Знаю: спотикався й хибив сам.
Та мені давало руку Слово.
З пилюгою, бризками - на "ти".
Ген узбіччя медом полиновим
Спрагло манить і зове іти...

Обійми весни
Над поглядом знову 

летять небеса,
А холод, мов огріхи віршів...
Та що про весну хто 

б тобі не казав,
У звабу обіймів ти віриш.
Як брунька, вистукує 

серце теплом,
Аж розпаш пальта у розкриллі!
Зі світом ділися 

і світлом й добром - 
Відчуєш всевишшя, всесилля...
      

    Непокладистий 
сніг...

Непокладистий сніг 
із дощами у змові,

Наче друг, що колись 
щось підмокле шептав...

Тільки березень вмить 
все простити готовий

Задля бризків тепла 
і позимистих трав.

Журавлині очі
Коли додому линуть журавлі
Напровесні над рідними полями,
Край обрію торкаються землі
Крильми, немов 

пробитими щитами.
Попереду чи сотник, чи вожак
Тримає стрій належно 

та уперто.
Ну як їх не впізнати, люди, як?!
Вони зуміли небеса протерти.
А кіптява не стишена чорнить,
Мов заволока над 

стражденним краєм,
І журавлині очі кожну мить
Питально в наші 

душі заглядають.

* * * * *
 Вже вкотре малюю словами 
Твій погляд розбірливо-строгий,
В якому не раз журавлями
Летіли й вертались дороги.
Окутаю ніжно весною,
На губи впадуть першоцвіти
І ми підіймемось з тобою
Над небом, над часом, 

над світом...

* * * * *
Змалілий сніг, батожений дощем,
Знайшов у лісі 

прихисток останній, 
Плекаючи не скапану іще
Надію на холодне передрання.
А біль тепла, що визріє ось-ось,
Віщує кущ сварливої тернини.
... І, раптом, 

безневинному здалось:
Дерева топчуть груди безупину.

* * * * *
Вітер килим голубів
Тріпає над садом...
У снігах таки змілів,
Хоч не втратив знаду.
Чи здивується весна
Білосніжним вітам,
Чи побачить добрий знак
В холоді розквітлий?..

Володимир КРАВЧУК.

А «Калину» на селі 
Знають старші і малі.

 Гарно співають 
жінки і дівчата – 

Ця мелодія крилата 
Понад краєм пропливає, 

Серця й душі звеселяє.

Він знав кожну цяточку-
родимочку на її обличчі, 
кожну її витончену рисочку, 

яка так нагадувала ту, яку він 
кохає понад усе. Його Ясочка, 
його квіточка, його малесенька 
донечка надає сили, тримає на 
цім світі, надихає на неймовірні 
речі, про які колись хіба читав у 
книжках. Ця дівчинка єдине, що у 
нього залишилося. 

Олексій поправив ковдру і навшпинь-
ки вийшов з кімнати. Треба було й собі 
прилягти відпочити хоч кілька годин. 
За півроку, відколи не стало Наталі, він 
перейшов у режим постійного неспання. 
Яся вимагала усе більше й більше уваги. 
Його батьки, уже немолоді й не дуже здо-
рові, допомагали, чим могли. Роботу ки-
нути зовсім не міг, бо потрібно ж на щось 
жити. Так от і викручувалися. 

Заплющив очі, й знову Наталя обій-
має його, гладить неслухняного чуба, 
торкається ніжно вустами до скроні і 
заспокоює: «Ти справишся, ти сильний, 
ти мужній, мій коханий. За мене і за себе 
справишся!» Душать сльози, бо досі не 
може зрозуміти, як так могло трапитися у 
їх щасливому житті. Досі не може повіри-
ти, що у той злощасний день сам посадив 
Наталю в таксі, бо на біду зламалася ма-
шина саме тоді, коли дружині терміново 
потрібно було їхати до лікаря. 

А через кілька годин йому повідо-
мили, що його Наталі більше немає. На 
світлофорі у таксі, в якому їхала жінка, на 
повній швидкості врізався в друзки п’я-
ний син місцевого авторитета. Після уда-
ру такої сили від легковика залишилося 

суцільне місиво. А позашляховик мажора 
зі злегка пом’ятим бампером поїхав собі 
геть, залишивши помирати двох людей. 
Лікар зі швидкої казав, що таксист заги-
нув на місці, а Наталя ще дихала, і все кли-
кала Олексія, просила про допомогу. Але 
травми були занадто важкими, за кілька 
годин жінка померла в лікарні. 

Уже півроку він існує заради своєї до-
нечки і помсти тому, хто забрав у нього 
кохану. Убивцю ж засудили умовно. Гро-
ші воістину роблять чудеса. Олексій не 
міг повірити, коли на суді слухав про те, 
що і таксист був нетверезий, і зупинився 
в забороненому місці, чим і спровокував 
аварійну ситуацію. Уже тоді Олексій зрозу-
мів, що в країні, де влада ігнорує права та 
обов’язки, кожен сам мусить шукати шля-
хи до справедливості. Що може зробити 
звичайна людина там, де безсилий закон, 
де бездіяльність слідчих, прокурорів, про-
дажність суддів та злодіяння адвокатів? 

Чоловік молився, гаряче й щиро 
просив Бога допомогти позбутися зла, 
віднайти прощення й заспокоєння за-
ради доньки, втримати від кроку, який 
надумав зробити. Уже кілька місяців він 
виношував у голові план, прораховував 
усі варіанти, що б не робив, чи куди б не 
йшов, постійно думав про це. Він знав усі 
місця, де буває його мішень, час розписав 
по хвилинах, вивчив коло його спілкуван-
ня. І чим більше слідкував за тим вирод-
ком, тим більше розумів, що хоче знищи-
ти його. Того, хто убив двох людей, і далі 
провадить своє фривольне, нічим не об-
тяжене життя. 

Від розправи стримувала покійна дру-
жина, яка приходила щоночі у сни. Олек-
сій усвідомлював, що йому не вдасться 

уникнути покарання, а до кінця днів си-
діти у в’язниці і не бачити, як ростиме 
донечка, це жорстоко. Наталя снилася, 
плакала і просила його не занапастити 
власне життя. Щоб зупинити те, що не-
стерпно боліло й мучило, потрібно було 
щось вирішувати. Як завжди приспав 
Ясочку, приглушив світло нічника і хотів 
уже вийти з кімнати. 

- Та-та… 
Олексій оглянувся. Його сонна крихіт-

ка стояла в ліжечку і, міцно тримаючись 
рученятами за бильце, кликала його. Це 
було перше слово доні. Чоловік витер до-
лонею сльози, підхопив маля на руки.

 - Скажи ще, Ясочко! Ну, поклич ще 
тата!

 - Та-та, та-та, - Ясочка мило усміхала-
ся, показуючи своїх поки лише два зуб-
чики, обвила Олексія за шию і притулила 
свою голівоньку до щоки.

 - Ходімо спатусеньки, моє зозуляточ-
ко маленьке! 

Ні цього вечора, ні наступного Олексій 
не зробив задуманого. А за кілька тижнів 
у місцевій пресі прочитав, що сина відо-
мого бізнесмена знайшли мертвим у його 
будинку, за попередньою версією слід-
ства - помер від передозування наркоти-
ками. 

Олексій щиро радів. Ні, не смерті сво-
го ворога, а тому, що він до цього не мав 
ніякого стосунку. Радів і дякував Господу, 
що вчасно зупинив його від помсти – ос-
таннього щабля відчаю і злоби, який не 
вирішує проблеми, а лише ускладнює 
життя тому, хто наважиться на це. Бо 
кожен мусить нести відповідальність за 
вчинки, які здійснюються поза територі-
єю власної безпеки. Ми усі діти Господні. 
Як люблячий батько, він нікого не карає. 
Люди самі себе карають за порушення 
Божої волі й тих меж, які визначені люд-
ською совістю. 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

І прости нам 
провини наші…

На життєвих перехрестях

Він любив дивитися, як вона спить. Як тонесенькі 
ніздрі маленького носика вдихають і видихають повітря. 
Іноді вона смішно зітхала і за тим неодмінно посміхалася, 

запалюючи зірочки у кутиках губ. 

Якби можна було десь залишитись 
назавжди - я би поселилась у Весні. 

Осипалась би легкими пелюстка-
ми на твої плечі.

Розлилась би ароматом черемхи та 
акації.

Червоними тюльпанами замайо-
рила би на твоій стежці.

Зеленими очима озимої пшениці 
тішила би твої дні.

Непалючим сонцем цілувала би 
твої долоні.

Теплою прогрітою річкою весни 
омила би твоі ноги

Разом з бешкетними вітрами за-
брала би твою втому.

Ніжною звабливою майською ніч-
чю нашіптувала би чарівні сни.

Сіла би коло тебе променем-зайчи-
ком і показала, що світ грайливий.

У кожній хвилині твого подиху би 
розквітала новими біло-рожевими 
запіненими барвами.

Я б світила тобі свічками каштанів.
І щоранку на підвіконник твого 

життя ставила би свіжі квіти...
Якби можна було перевтілитись - я 

би стала Весною.
Твоєю Весною…
Я би поселилася в ній назавжди…

Неля ДРИБОТІЙ.

Етюд
Якби можна було...

Господиня квіткової 
крамнички

Сокровенне

Вітер холодив весняні сонячні промінці й вони забігали погрітися 
в невеличку крамничку. Молода продавщиця складала їх у букети 
разом з квітами. Кожного промінчика торкалися руки Творця, тому 

вона вірила: її букети принесуть щастя тим, хто їх купує. 
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Спортарена

До реєстру увійшли 33 
футболісти, але, з огляду 
на ситуацію у світі та 

Європі з коронавірусом, така 
велика кількість має свою логіку 
й ближче до початку збору 
національної команди список буде 
скориговано.

Склад збірної України
Воротарі: Андрій П’ятов, Анатолій 

Трубін (обидва — «Шахтар»), Георгій Бу-
щан («Динамо»), Дмитро Різник («Вор-
скла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола 
Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі — «Шах-
тар»), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, 
Олександр Сирота, Олександр Тимчик, 
Олександр Караваєв (усі — «Динамо»), 
Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь 
(«Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко 
(«Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, 

Марлос, Євген Коноплянка (всі — «Шах-
тар»), Володимир Шепелєв, Сергій Сидор-
чук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко 
(всі — «Динамо»), Ігор Харатін, Олександр 
Зубков (обидва — «Ференцварош», Угор-
щина), Руслан Маліновський, Віктор Ко-
валенко (обидва — «Аталанта», Італія), 
Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 
Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», 
Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», 
Англія).

Нападники: Жуніор Мораес («Шах-

тар»), Артем Бєсєдін («Динамо»), Роман 
Яремчук («Гент», Бельгія).

У березні на збірну України очікує 
одразу три поєдинки у відборі до ЧС-2022. 

Стартує команда Андрія Шевченка 24 
березня виїзним матчем проти чинних 
чемпіонів світу – французів. Цей поєди-
нок пройде в Сен-Дені на «Стад де Франс». 
Саме тут синьо-жовті зустрічалися на ви-
їзді протягом усієї історії протистояння з 
цим суперником.

Лише одного разу нашим хлопцям 
вдалося зіграти внічию. Решта ігор (чоти-
ри) закінчилася перемогою господарів із 
загальним рахунком 13:1. Єдиним футбо-
лістом збірної України, якому вдавалося 
забити на «Стад де Франс», поки що зали-
шається півзахисник київського «Дина-
мо» Віктор Циганков.

28 березня  у Львові українці поміря-
ються силами з Фінляндією, а 31 березня 
також у столиці Галичини приймуть Ка-
захстан.

* * * * *

Три медалі вибороли наші 
юні легкоатлети на чем-
піонаті України серед 

ДЮСШ, СДЮШОР з легкоатлетич-
ного двоборства серед юнаків 
2008 р. н. і молодших, який від-
бувся 2-3 березня в Києві. У дво-
борстві (200 метрів + 400 метрів) 
срібним призером став легкоат-
лет Зборівської ДЮСШ Вацлавів 
Віктор. 

* * * * *

П’ять нагород золотого 
ґатунку, шість срібних 
медалей та одну бронзо-

ву вибороли тернопільські легко-
атлети на 21 традиційному Всеу-
країнському юнацькому турнірі 
пам’яті українського легкоатлета 
та спортивного лікаря Ярослава 
Тягнибока.

Такі змагання відбулися у 
Львові. Більше трьох сотень юна-
ків і юнок з різних регіонів Укра-
їни змагалися у стрибках, бігу, 
штовханні ядра та спортивній 
ходьбі.

Перемогу у секторі зі стрибків 
у довжину серед чоловіків здобув 
Ігор Танасійчук (обласна ДЮСШ).

Перше місце у бігу на дистанції 
800 м здобула вихованка Бережан-
ської ДЮСШ Тетяна Когут.

Перемогу у секторі для штов-
хання ядра 5 кг завоював вихо-
ванець обласної ДЮСШ Олексій 
Навроцький. Перше місце серед 
дівчат на дистанції 800 метрів 
здобула Діана Марущак.

У змаганнях зі стрибків у висо-
ту серед жінок перемогу виборола 
Христина Стефанишина (ШВСМ).

Додамо, що турнір у Львові за-
вершив для легкоатлетів зимовий 
змагальний сезон, відтак зараз на 
наших спортсменів чекає активна 
підготовка до літнього сезону.

* * * * *

Українська легкоатлетка Ярослава 
Магучіх виграла золото на чемпіонаті 
Європи в приміщенні у польському Тору-
ні. Ярославі підкорилася позначка в 2.00 
метри. Другою стала інша українка Ірина 
Геращенко, яка стрибнула на 1.98. У фіна-
лі також виступала Юлія Левченко, яка 
посіла 4 місце з результатом 1.94. Трій-
ку замкнула Елла Юнніла з Фінляндії. Їй 
підкорилася висота 1.96.

А перше золото українським спортс-
менам на чемпіонаті Європи в приміщен-
ні у Торуні принесла стрибунка у дов-
жину Бех-Романчук. Її результат - 6 м 92 
см. Українка випередила на 4 см лідера 
світового рейтингу Малайку Міхамбо із 
Німеччини, яка отримала срібло. Бронзу 
виграла Хадді Сагнія зі Швеції, яка стриб-
нула на 6 м 75 см.

* * * * *
За підсумками матчів 17-го туру 

Прем’єр-ліги «Динамо» втримало відрив 
від «Шахтаря» у чотири бали, а «Зоря» 
на таку ж відстань відірвалася від «Вор-
скли». 

Результати матчів: «Маріуполь» - 
«Ворскла» - 0:1; «Олімпік» - «Шахтар» 
- 0:1; «Динамо» - «Минай» - 3:0; «Зоря» - 
«Львів» - 4:0; «Інгулець» - «Колос» - 0:0;  
«Рух» - «Десна» - 0:4; «Дніпро-1» - «Олек-
сандрія» - 0:0.

* * * * *
Британські важковаговики Ентоні 

Джошуа та Тайсон Ф'юрі узгодили умо-
ви контракту на два поєдинки за титул 
абсолютного чемпіона світу. Перший бій 
відбудеться у червні. Головні претенден-
ти на його проведення – американський 
Лас-Вегас і одне з міст Саудівської Аравії. 
У Великій Британії боксери не зможуть 
побитися через карантинні обмеження.

Ентоні Джошуа володіє поясами WBO 
(Всесвітньої боксерської організації), WBA 
(Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF 
(Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу WBC 
(Всесвітньої боксерської ради).

* * * * *
До рейтингу боксерів з найбільшою 

кількістю титульних поєдинків увійшов 
українець Володимир Кличко. Він посів 
четверте місце. У нього 29 титульних по-
єдинків.

Очолив рейтинг Хуліо Сезар Чавес, у 
якого 37 боїв за пояси.

* * * * *
Чемпіонат Європи з бадмінтону впер-

ше пройде у Київському Палаці спорту 
27 квітня – 2 травня 2021 року. Головні 
змагання континенту стануть вирішаль-
ними в Олімпійському відборі.  За їх ре-
зультатами будуть визначені учасники 
Олімпійських Ігор у Токіо.

* * * * *
Головний тренер «Ференцвароша» 

Сергій Ребров входив до сфери інтере-
сів російського  ЦСКА в кінці 2020 року, 
коли була можлива відставка Віктора Го-
нчаренка. До конкретного обговорення 
співпраці справа в підсумку не дійшла: 
посередники дали зрозуміти москвичам, 
що перехід Реброва в ЦСКА неможливий 
через взаємини Росії і України.

Спорт Тернопілля

 Ю
лі

я Д
жи

ма

На старті – українська збірна
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список 
футболістів, яких планує викликати на перший у 2021 році збір національної команди.

Естафета (жінки).  У чесь-
кому місті Нове-Место програ-
му восьмого етапу Кубку світу 
з біатлону сезону-2020/2021 
відкривала жіноча естафета.

Збірну України у цій гонці 
представляли: Дар’я Блашко, 
Юлія Джима, Анастасія Мерку-
шина та Олена Підгрушна. 

Українки фінішували чет-
вертими. Однак, на думку суд-
дів, Юлія Джима та Анастасія 
Меркушина допустили грубу 
помилку на передачі естафе-
ти. Як наслідок, збірну України 
дискваліфікували. Це змусило 
представників нашої команди 
подати офіційний протест. Роз-
глянувши його, арбітри відмі-
нили своє попереднє рішення 
і повернули жіночу збірну на 4 
сходинку підсумкового прото-
колу естафети.

Естафета (чоловіки). Збір-
ну України у цій гонці представ-
ляли: Артем Тищенко, Дмитро 
Підручний, Антон Дудченко та 
Богдан Цимбал. 

На другому етапі гонки Під-

р у ч -
ний підняв збірну України на 
третє місце. Але вже після пер-
шого вогневого рубежу Дудчен-
ко опустив команду на восьме 
місце, пробігши два кола штра-
фу. Далі Цимбал теж невдало 
відстрілявся, напрацювавши на 
штрафне коло. У підсумку укра-
їнці фінішували на 9 місці. 

Спринт (жінки). Збірну 
України представляли: Дар'я 
Блашко, Юлія Джима, Олена 
Підгрушна, Валентина Семе-
ренко, Анастасія Меркушина.

Найкращою з українок ста-
ла Юлія Джима, яка з ідеальною 
стрільбою програла перемогу у 
гонці норвежці Тіріль Екгофф  - 
9,3 секунди. Третьою прийшла 
італійка Ліза Вітоцці.

Для Юлії Джими це другий 
особистий подіум у сезоні на 
етапах Кубка світу.

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

Найкращим з українців став 

Дмитро Підручний, який при-
йшов на фініш 15-м.

Гонка переслідування 
(жінки). Джима припустилася 
двох промахів, але продовжу-
вала боротися за нагороди. З 
останнього вогневого рубежу 
вона вийшла третьою, але сил 
на останнє коло не вистачило і 
Юлія фінішувала 6-ю. 

Дар'я Блашко стартувала 
16-ю, На цій позиції вона і фі-
нішувала, зробивши три про-
махи. Анастасія Меркушина з 
чотирма промахами опустила-
ся з 22 місця на 29-е. Валентина 
Семеренко піднялася з 40 місця 
на 33-є. Олена Підгрушна фіні-
шувала 42-ю, зробивши аж 5 
промахів (опустилася на вісім 
позицій).

Гонка переслідування 
(чоловіки). Україну представ-
ляли: Дмитро Підручний та 
Артем Тищенко.  Підручний 
показав найкращий результат 
серед українців, фінішувавши 
9-м. Артем Тищенко став 25-м.

БіаТлоН: перипетії з естафетою
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Онлайн-конкурси 
і фестивалі – це 
чудова нагода для 

творчих дітей показати 
свої вміння та навики 
під час непростих 
карантинних реалій. 
Вже вкотре учасники 
хореографічної студії 
«Первоцвіт» із Козови під 
фаховим керівництвом 
професіоналів – 
хореографів Олі 
Максимів-Мартиновської, 
Уляни Горохівської та 
директора студії Наталії 
Гром’як довели це, адже 
попри ковідні обмеження 
не припиняють 
удосконалювати 
своє захоплення 
танцями, беручи 
участь у різноманітних 
міжнародних онлайн-
конкурсах. І не просто 
беручи, а й перемагаючи.

От і днями учасники стар-
шої групи «Первоцвіту» стали 
лауреатами І ступеня в номі-
нації «Народна хореографія» в 
міжнародному фестивалі «Зір-
ковий драйв», що проходив у 
Болгарії.

З-поміж понад 1500 учасни-
ків, 600 колективів і окремих 
виконавців у восьми номіна-
ціях з шести країн світу наші 
«первоцвітики» відзначились 
особливим талантом, вміння-
ми, харизмою, хореографічною 
майстерністю, чим завоювали 
прихильність журі. Їх постанов-
ка «Педріцькі веселушки» зали-
шила по собі незабутні емоції 
та мегапозитивні відгуки.

Тож тепер багатий нагоро-
дами за перемогу в різноманіт-
них міжнародних та всеукра-
їнських фестивалях-конкурсах 
арсенал «Первоцвіту» попов-
нився ще й дипломом за перше 
місце у «Зірковому драйві», куб-

ком, а також особистою подя-
кою для хореографа студії Олі 
Максимів-Мартиновської, яка 
зберігає і примножує культур-
ні надбання України, розвиває 
хореографічне мистецтво, вті-
люючи щоразу нові креативні 
ідеї у життя з допомогою тала-
новитих вихованців, для яких 
танці є невід’ємною частинкою 
життя.

Оля Максимів-Мартинов-
ська переконана, що участь, а, 
тим паче, перемога не є приво-
дом, щоб розслаблятися, а до-
дає натхнення та мотивації для 
створення нових постановок.

Директор студії Наталія 
Гром’як, у свою чергу, тримає 
руку на пульсі всіх мистецьких 
заходів, займається кропіткою 
організаційною роботою, щоб 
талановиті діти могли не лише 
займатися танцями, а й залуча-
ли нових глядачів у цікавий світ 
хореографічного мистецтва, да-

рували тепло, любов, красу.
Цими днями учасники се-

редньої групи та наставники 
хореографічної студії «Перво-
цвіт» взяли активну участь у 
заходах, що проходили в Ко-
зівському центрі культури і 
дозвілля (директор – Світла-
на Андрушків), присвячених 
150-річчю з дня народження 
визначної української поетеси, 
письменниці, перекладачки, 
культурної діячки – Лесі Укра-
їнки. У святковому концерті 

«Ні, я жива, я буду вічно жити, 
я в серці маю те, що не вмирає» 
первоцвітівці майстерно вико-
нали хореографічну постанов-
ку «Черевички», в нагороду за 
яку отримали щирі овації по-
ціновувачів мистецтва. Також 
діти долучилися до літератур-
них читань творів Лесі Україн-
ки, які проходили в освітніх та 
закладах культури Козівщини.

Оля ПОПАДЮК.

Дітей з хореографічної студії «Первоцвіт» 
відзначили серед понад 1500 учасників

Юні танцЮристи з Козови перемогли 
у міжнародному фестивалі в Болгарії 

Продовження. Початок на 1 стор.

- Насамперед, мета танцю – проживання та вислов-
лення внутрішніх переживань, емоцій за допомогою 
свого тіла. Це своєрідна танцювальна терапія, - каже 
хореограф. 

У кожного учасника колективу на візку є партнер, 
який ходить самостійно. Вони дуже допомагають один 
одному, підтримують - і ця взаємодопомога дуже від-
чутна. 

- Починати було непросто, - зізнається Сергій Тка-
чук. – Спершу я не міг звикнути, адже ніколи в житті 
не танцював. Боліла спина, руки. Але мені сподобалися 
танці й тепер без них не уявляю свого життя. Я би тан-
цював і тренувався хоч щодня. 

- Мені надзвичайно подобається танцювати, - додає 
Христина Богач. – Це дуже класно. 

Софія Фасолько розповідає, дуже любить танцюва-
ти, без музики не уявляє свого життя. Коли дізналася, 
що є такий колектив, то вирішила спробувати. 

- Одного разу пробилося колесо у візку Софії, - при-
гадує Ліна. – Вона дуже засмутилася, коли пропусти-
ла репетицію, ледь не плакала, адже їхати не мала на 
чому.  Тому на наступну репетицію ми просто посадили 
її на звичайний стілець, і вона, сидячи на ньому, танцю-
вала і була щаслива. 

У «крилатих» танцівників є мрія – вони дуже хочуть 
придбати зручні мобільні візки, на яких буде зручно 
танцювати. Один вартує в середньому 85 тисяч гри-
вень. На сьогодні тільки два учасники колективу ма-
ють зручні візки. 

- Ми намагаємося зібрати кошти і шукаємо різні 
способи, аби купувати хоча б по одному візку, - додає 
Ліна Горбунова. – Влітку плануємо проводити вуличні 
виступи. Також я як психолог організовую «понеділку-
вання» – зустрічі з жінками, під час яких ми обговорює-
мо важливі й актуальні теми. Кожна учасниця може за-
лишити ту суму, яку вважає за потрібне, аби допомогти 
нам у придбанні візків. 

Долучитися до збору коштів може кожен. 
Номер картки: 4731219123172169 Приватбанк, 

Горбунова Л.Л. Призначення платежу – Крилатим. 

Максим СКАСКІВ. 

Крилаті та щасливі! 
Тернополянка створила унікальний колектив, 

у якому діти втілюють свої мрії
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UA:Перший
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Горщик-смiхотун».
06.40 М/ф «Грицьковi книжки».
06.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко та 

Дмитро Андрiєць.
17.25 #ВУкраїнi.
18.55, 22.00 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
19.55, 00.30 Д/с «Суперчуття».
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 Спорт. 

Аспект.
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.25, 05.05 Погода.
01.00 Т/с «Посольство».
04.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi 

вали?»

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

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

16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.50, 05.30 «Життя 

вiдомих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наослiп».
15.35 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк».
21.55 Т/с «Родичi».
23.00, 00.05 Т/с «Кухня».
01.05 Х/ф «Найвеличнiший шоу-

мен».
02.55 Х/ф «Ва-банк 2».

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

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнте-

ром».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолi».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

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

К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.15, 22.20 Т/с «Розтин 

покаже 2».
16.55, 01.20 Х/ф «Схильнiсть».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «Смертельнi перегони 2».
02.55 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45 Битва екстрасенсiв.
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох».
23.00 Т/с «Лист очiкування».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Полювання на коли-

шню».
12.50 Любов на виживання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо в рай».
23.30 Х/ф «Джордж з джунглiв 2».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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

02.20 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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», 21 

i 22 с.
23.10 Т/с «Комора життя», 6 i 7 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Комора життя».
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.15, 02.15 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.45 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Хазяїн тайги».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.40 «Таємницi кримiнального 

свiту».
16.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.15 Х/ф «Зникнення свiдка».
01.00 «Склад злочину».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
10.10 «Спогади».
11.10 «Зiркове життя».
12.00 «Моя правда».
12.50 Х/ф «Iду до тебе».
14.00 Х/ф «Марiя Терезiя».
16.00 Х/ф «Добре сидимо».
17.20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Веселi Жабокричi».
00.15 «Академiя смiху».
00.45 Т/с «Нероби».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 6».
08.45 Х/ф «Мiсiя на Марс».
10.55 Х/ф «Зоряна брама: Поча-

ток».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25, 21.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 11».
02.55 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Мiнай - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
08.10 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 02.15 Олександрiя - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
12.05 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
13.50, 00.25 Реал - Аталанта. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 19.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
17.10 Ман Сiтi - Боруссiя (М). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.30 Журнал Лiги Європи.
20.00 Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
21.45 Live. Баварiя - Лацiо. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.00 Челсi - Атлетiко. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «День, коли щастить».
06.40 М/ф «Дерево i кiшка».
06.50 М/ф «Жар-птиця».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х етап. 

Спринт 7 км, жiнки.
18.55, 22.00 Д/с «Виживання у 

дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 Спорт. 

Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25, 05.05 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.00 Т/с «Посольство».
04.05 Д/ф «Вибiр».

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

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

16.45, 19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.20, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наослiп».
15.30 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.30 Т/с «Папiк».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Поганi часи в «Ель 

Роялi».

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

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолi».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Т/с «Спокуса».

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

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин 

покаже 2».
16.25 Х/ф «Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.20 Х/ф «Смертельнi перегони 

3».
01.25 Х/ф «Смертельнi перегони 

2».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж.
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох».
23.00 Т/с «Лист очiкування».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.10 Х/ф «Знахар».
23.30 Х/ф «Джунглi».
01.40 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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».
23.10 По слiдах.
23.50 Х/ф «DZIDZIO: Перший раз».
01.50 Телемагазин.
02.20 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 03.20 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.50 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Зникнення свiдка».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».

16.50 «Легенди бандитської Оде-
си».

18.20, 04.10 «Правда життя».
23.15 Х/ф «В останню чергу».
01.00 «Склад злочину».
01.45, 03.25 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 12.20 «Моя правда».
10.30 «Спогади».
11.30 «Зiркове життя».
13.10 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
14.30 Х/ф «Мадам Боварi».
16.20 Х/ф «Особливо важливе 

завдання».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Запорожець за Ду-

наєм».
00.50 «Академiя смiху».
01.05 Т/с «Нероби».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.45 Х/ф «Iнферно».
08.25 Х/ф «Висота».
10.10 Х/ф «Гра пам`ятi».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25, 21.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 11».
02.55 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ман Сiтi - Боруссiя (М). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15 Парма - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол 

News.
10.20 Реал - Аталанта. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
13.50, 02.15 Челсi - Атлетiко. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Баварiя - Лацiо. 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 Гданська».
19.50 Live. Шахтар - Рома. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
22.30 Live. «Лiга Європи. Online».
23.55 Арсенал - Олiмпiакос. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.00 Вiльярреал - Динамо (К). 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.
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UA:Перший
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Парасолька на рибо-

ловлi».
06.40 М/ф «Парасолька на полю-

ваннi».
06.50 М/ф «Як козаки кулiш ва-

рили».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.05, 02.35, 
05.25 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 05.50 

Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Пiснi про кохання.
17.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
18.55 «Жорстока мiграцiя у при-

родi».
20.00, 00.40 Д/с «Суперчуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
01.05 Т/с «Посольство».
04.10 Д/ф «Гiдра».
05.20 Погода.

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

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

16.45, 19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 03.35, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наослiп».
15.35 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк».
22.00 Т/с «Родичi».
00.10 Т/с «Кухня».
01.10 «Голос країни 11».

Iíòер
06.05, 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 Iнте-

ром».
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 «Стосуєть-

ся кожного».
12.25 Х/ф «Випадково вагiтна».
14.15 Х/ф «Чого хоче Джульєта».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15, 10.10 Громадянська оборона.
06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

11.05 Секретний фронт.
12.10, 13.15 Анти-зомбi.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15 Х/ф «Вдови».
16.35 Х/ф «Коломбiана».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес».
22.30 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Джанго вiльний».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох».
23.00 Т/с «Лист очiкування».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 14.10 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
09.30 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
12.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2: 

Озброєна i легендарна».
16.20 Х/ф «Джон Картер: Мiж 

свiтами».
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф «За бортом».
23.30 Х/ф «Стажист».
01.50 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

02.20 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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», 16 

i 17 с.
23.10 Т/с «Незакрита мiшень», 18 с.
00.00 Т/с «Комора життя», 1 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Комора життя», 2 с.
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Вiрнiсть».
07.35, 17.15, 03.10 «Випадковий 

свiдок».
08.05 Х/ф «Знову невловимi».
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 «Свiдок».

12.50 Х/ф «Прихована загроза».
14.40 «Таємницi свiту».
16.55 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Пострiл у спину».
00.40 Х/ф «Tри дев`ятки».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф «Руда фея».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зiркове життя».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
13.00 Х/ф «Шляхетний венецiа-

нець».
15.10 Х/ф «Доброго ранку!»
16.45 Х/ф «Єсенiя».
19.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.15 Т/с «Профайл».
23.35 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
00.50 «Академiя смiху».
01.10 Т/с «Нероби».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.40, 19.25 Т/с «Звонар 2».
10.45 Х/ф «Багрянi рiки».
12.50 Х/ф «Iмперiя вовкiв».
15.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Хар-

кiв 2».
21.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. Хар-

кiв 3».
22.20 «Грошi».
22.35 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «Баал, бог грози».
03.05 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Дженоа - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 20.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
12.00 Парма - Рома. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Валенсiя - Лiдс. 1/2 фiналу 

(2000/01). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
18.20 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
20.40 Мiлан - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Марiуполь - Колос. Чемпiонат 

України.
01.40 Беневенто - Фiорентiна. Чем-

пiонат Iталiї.
03.40 Мiнай - Iнгулець. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Подарунок».
06.40 М/ф «Було скучно».
06.50 М/ф «Ватажок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Концерт. Пiснi про кохання.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55, 00.30 Д/с «Суперчуття».
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 Спорт. 

Аспект.
22.00 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
23.00 #ВУкраїнi.
00.25, 05.05 Погода.
01.00 Т/с «Посольство».
04.10 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».

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

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

16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.55, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наослiп».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Папiк».
21.55 Т/с «Родичi».
23.00, 00.05 Т/с «Кухня».
01.05 Х/ф «Менi б у небо».
02.55 Х/ф «Ва-банк».

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

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолi».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
02.00 Т/с «Спокуса».

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

05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин 

покаже 2».
16.50 Х/ф «Смерть Сталiна».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес».
01.35 Х/ф «Горець».
03.30 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 Битва екстрасенсiв.
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох».
23.00 Т/с «Лист очiкування».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка. Чудеса свiту.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Х/ф «Робiн Гуд».
12.50 Любов на виживання.
15.00 Орел i решка.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (16+).
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм ночей».
23.00 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
00.50 Х/ф «Хатина в лiсi».
02.40 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

02.20 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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», 

19 i 20 с.
23.10 Т/с «Комора життя», 3 i 4 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Комора життя», 5 с.
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.10, 10.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.50, 17.15, 02.20 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.40 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Пострiл у спину».
12.50 «Легенди карного розшуку».

14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
18.20 «Будьте здоровi».
23.15 Х/ф «Хазяїн тайги».
00.50 «Склад злочину».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Доброго ранку!»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зiркове життя».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Руда фея».
12.50 Х/ф «Собор Паризької Бо-

гоматерi».
15.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
16.20 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.10 Т/с «Профайл».
23.10 Х/ф «Мiський романс».
00.55 «Академiя смiху».
01.25 Т/с «Нероби».
03.25 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 6».
08.00 Х/ф «Мистецтво вiйни».
10.15 Х/ф «Iзгой».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25, 21.20 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв 3».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 11».
02.55 «Облом».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Кальярi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 20.15 Журнал Лiги Європи.
08.15 Марiуполь - Колос. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Парма - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Челсi - Монако. 1/2 фiналу 

(2003/04). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Аталанта - Спецiя. Чемпiонат 

Iталiї.
18.20 Топ-матч.
18.25 Олександрiя - Олiмпiк. Чем-

пiонат України.
20.45, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Реал - Аталанта. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Мiлан - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
02.15 Ворскла - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
04.00 Ман Сiтi - Боруссiя (М). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.
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Поíедіëоê, 15 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Як вкрасти поцілунок» 
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Достукатись до небес» +16 

Віâòороê, 16 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
08.00 «На контролі»
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Антоніо Вівальді : принц 

Венеції» 
17.10 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади 
21.30 Погляд експерта
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Замерзлі» +16 

Ñереда, 17 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.40, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Погляд експерта
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Твої, мої, наші»
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Мандри країною
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Чорний приплив» +12 

Чеòâер, 18 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті.
07.35 Мандри країною
08.30, 17.00 Древо
09.00 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10, 01.00 Х.ф.«Чужа слава»
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 Завтра-сьогодні 
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Допоможіть стати бать-

ком» +16

П’яòíиця, 19 áерезíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Бабуся Бум»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід

21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Затемнення» +16 

Ñóáоòа, 20 áерезíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
11.00 «На контролі»
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«А тепер, пані та пано-

ве» +12 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа 
20.10 Студійний онлайн-концерт «Дома 

разом» , Артем Пивоваров 
22.10, 04.00 Х.ф. «Ціна людини» 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 21 áерезíя
06.00, 20.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.00 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції 
09.00 Древо
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої 

Літургії з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернопіль 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30 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.«Дім шкереберть» 
23.30 Євромакс 
01.00 Студійний онлайн-концерт «Дома 

разом» , Артем Пивоваров

UA:Терíопіëь

Поíедіëоê, 15 áерезíя
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.15 Пліч - о-пліч 
9.50 Енеїда.
10.15 Телепродаж на комерційній основі 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.55 Буковинські загадки
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Документальна програма»Неймовірні 

винаходи»
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 Українська абетка Першосвіт
14.00 М/ф « Хлопчик з вуздечкою»
14.10 М/ф « Котигорошко»
14.20 М/ф « Повертайся Капітошко» 
14.30 М/ф «Найменший « 
14.40 М/ф «Колосок « 
14.50 М/ф «Козлик та ослик «
15.00 Новини 
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини 
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини 
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті 
20.40 Новини 
21.05 Т/с «Справжня гра престолів»
21.50 Шерифи для нових громад
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»

Віâòороê , 16 áерезíя
6.15 М/ф «Історія одного поросятка»
6.25 Веселі саморобки 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Країна пісень 
10.15 Телепродаж на комерційній основі 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома 
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UA:Перший
06.05, 04.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Дивне китеня».
06.40 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти».
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 02.05, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 05.45 

Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х етап. 

Спринт 10 км, чоловiки.
18.55, 22.00 Д/с «Виживання у 

дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 Спорт. 

Аспект.
23.00 Перша шпальта.
00.25, 01.00, 02.50 Погода.
00.30 Д/с «Суперчуття».
01.05 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
02.55 «Зворотнiй вiдлiк».

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

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

16.45, 19.30, 04.10 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.05 «Життя вiдомих 

людей».
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наослiп».
14.30, 20.15 «Лiга смiху».
17.10 Х/ф «Навчи мене кохати».
22.15 «Лiпсiнк Батл».
00.15 Х/ф «Вiйна подружжя 

Роузiв».
02.30 «Iгри приколiв».
04.55 «Свiтське життя».

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

Каневським».
05.30 Х/ф «Пiдкидьок».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн».
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолi».
18.00, 01.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».
03.10 «Чекай на мене. Україна».
04.20 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

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

К. Стогнiєм.
10.10, 20.05 Дизель-шоу.
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15, 23.45 «На трьох».
16.55 Х/ф «Нестримнi 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 «На трьох 9».
01.15 Х/ф «Смертельнi перегони 

3».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.55, 19.00, 22.45 Холостяк.
11.50 Як вийти замiж.
13.00, 14.55, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.35 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Вiд пацанки до панянки.
12.30 Вар`яти.
14.30 Де логiка? (12+).
16.30 Х/ф «За бортом».
19.00 Х/ф «Крокодил Дандi».
21.00 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
23.30 Х/ф «Крутi вiражi».
01.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Краще за всiх».
14.10 Т/с «Слабка ланка», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Слабка ланка».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шусте-

ра.
00.00 Т/с «Людина без серця», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Людина без серця».
04.00 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.50, 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
07.55, 17.15, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «За два кроки вiд 

«Раю».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.35 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандитської Оде-

си».

18.20 «Таємницi свiту».
23.15 Х/ф «Грачi».
01.00 «Склад злочину».
03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Легенди бандитського Ки-

єва».

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Мiський романс».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.45 «Моя правда».
09.55 «Спогади».
10.55 «Зiркове життя».
12.35 Х/ф «Сiмнадцятий трансат-

лантичний».
14.10 Х/ф «Iнспектор Лаварден».
16.00 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
17.30 Х/ф «Раз на раз не випадає».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Небезпечнi друзi».
00.40 Х/ф «Балаган».
02.15 Т/с «Нероби».
03.30 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.05 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Вхiдний».
08.05 Х/ф «Денне свiтло».
10.15 Х/ф «Без обличчя».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.35 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Ронiн».
21.55 Х/ф «Гнiв».
23.50 Х/ф «Приреченi 2».
02.35 «Облом».
03.45 «Цiлком таємно-2017».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.10 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
06.30, 09.15, 13.40, 14.20 «Шлях до 

Гданська».
07.25, 20.40 Шахтар - Рома. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Вiльярреал - Динамо (К). 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.15 Топ-матч.
12.30, 13.20 «Лiга чемпiонiв».
13.00 Live. Жеребкування 1/4 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
14.00 Live. Жеребкування 1/4 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
14.45, 19.45 Огляд матчiв. Лiга 

Європи УЄФА.
16.05 Арсенал - Олiмпiакос. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
17.55 Челсi - Атлетiко. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
23.20 «Лiга Європи. Online».
01.40 Баварiя - Лацiо. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.00 Парма - Дженоа. Чемпiонат 

Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10, 

02.05, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали».
08.15, 03.50, 05.30 Погода.
08.20 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Пра-

вославної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.30, 15.55 Мiста мiстечка.
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. Х етап. 

Мас-старт 12,5 км, жiнки.
14.50 Телепродаж.
15.20 Країна пiсень.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х етап. 

Мас-старт 15 км, чоловiки.
17.20 Студiя «Бiатлон».
17.40 «Супротивники рифiв».
18.55 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
20.00 «Зупини мене, якщо змо-

жеш».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Стрiмголов».
00.35, 02.30 #ВУкраїнi.
01.10 Д/с «Масштабнi iнженернi 

помилки».
03.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакис-

тан».
10.50, 02.45 «Свiт навиворiт».
17.00 Х/ф «Король Артур».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.55 «Свiтське життя».
00.55 Х/ф «Найвеличнiший шоу-

мен».

Iíòер
06.00 Х/ф «Три мушкетери: По-

мста Мiледi».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 Т/с «Речдок. Особиста 

справа».
17.20 Т/с «Свiдок звинувачення».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i док-

тор Ватсон: Знайомство».
00.50 «Речдок».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.

04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Не дай себе ошукати!
06.05 Бiльше нiж правда.
07.00 Анти-зомбi.
07.55 Секретний фронт.
08.50 Громадянська оборона.
09.50, 01.30 Т/с «Розтин пока-

же 2».
12.30, 13.00 Х/ф «Нестримнi 2».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «РЕД».
16.40 Х/ф «РЕД 2».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л».
23.35 Х/ф «Смерть Сталiна».
03.45 Я зняв!

ÑТБ
04.35 Невiдома версiя. Дiамантова 

рука.
05.30 Х/ф «Осiннiй марафон».
07.25 Х/ф «Вiдпустка за власний 

рахунок».
09.55 МастерШеф. Професiонали.
12.50 Хата на тата.
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.30 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.40, 01.30 Вар`яти.
08.15, 10.35 Kids` Time.
08.20 М/ф «Пойа».
10.30 Х/ф «Джордж iз джунглiв».
12.20 Х/ф «Джордж з джунглiв 2».
14.10 Х/ф «Король Лев».
16.20 Х/ф «Аладдiн».
19.10 Х/ф «Хенкок».
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
23.20 Х/ф «Ласкаво просимо в 

рай».

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Три сестри».
17.00 Т/с «Королева дорiг», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Королева дорiг».
23.00 Т/с «Краще за всiх», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Краще за всiх».
03.15 Гучна справа.
04.00 Т/с «Пошта».

ÍТÍ
05.30 Х/ф «Алегро з вогнем».
07.10 «Будьте здоровi».
07.45 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
08.55 Х/ф «Апачi».
10.45 Х/ф «Новi амазонки».
13.00 Х/ф «Небезпечно для жит-

тя!»
14.50 Х/ф «Командос».

17.40 Х/ф «Екiпаж машини бо-
йової».

19.00 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину».

22.00 Х/ф «Нiчна бригада».
23.50 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
01.50 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Балаган».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.15 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
13.00 Х/ф «Фантоццi».
15.05 Т/с «Чорний трикутник».
19.05 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.05 Х/ф «Час бажань».
00.55 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
03.35 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30 «ДжеДАI».
09.15, 00.50 «Загублений свiт».
12.10 Т/с «Перевiзник».
16.55 19 тур ЧУ з футболу. «Дина-

мо» - «Рух».
19.00 Х/ф «Уцiлiла».
20.50 Х/ф «Людина листопада».
22.55 Х/ф «Тiньовi вовки».
01.50 «Облом».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Спецiя - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
08.10 Ворскла - Олiмпiк. 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 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
12.35 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур 

Online».
13.55 Live. Iнгулець - Олександрiя. 

Чемпiонат України.
16.55 Live. Львiв - Шахтар. Чемпiо-

нат України.
19.25 Live. Колос - Зоря. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Верона - Аталанта. Чемпiо-

нат Iталiї.
01.40 Львiв - Шахтар. Чемпiонат 

України.
03.40 Фiорентiна - Мiлан. Чемпiо-

нат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.05, 03.55 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.50, 

02.05, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки прибульцiв 

зустрiчали».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35, 00.15, 02.30 #ВУкраїнi.
10.05, 22.00 Х/ф «Обличчя ко-

хання».
11.50 Д/с «Виживання у дикiй 

природi».
12.45, 14.05 Мiста мiстечка.
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Х етап. 

Переслiдування 10 км, жiнки.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. Х етап. 

Переслiдування 12,5 км, 
чоловiки.

17.05 Полювання.
18.05 Х/ф «Якiв».
19.55, 21.25 Д/с «Боротьба за 

виживання».
00.10, 03.50, 05.30 Погода.
00.55 Д/ф «З України до Го-

лiвуду».
03.00, 05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакис-

тан».
19.30, 05.00 «ТСН».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 Х/ф «Вiйна подружжя 

Роузiв».
03.20 «Iгри приколiв».

Iíòер
06.50 «Слово Предстоятеля».
06.55 Х/ф «Три мушкетери: 

Пiдвiски королеви».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Стережися автомо-

бiля».
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс i док-

тор Ватсон: Знайомство».
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Побачити океан», 1-4 с.
01.45 Х/ф «Гувернантка».
03.15 «Орел i решка. Шопiнг».
04.35 Х/ф «Мiльйон у шлюбнiй 

корзинi».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.

05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Т/с «Марк+Наталка».
07.40, 09.15, 10.55 «На трьох».
08.40, 10.15 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну».
11.55, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.35 Х/ф «Будь кмiтливим!»
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «РЕД».
21.20 Х/ф «РЕД 2».
23.25 Х/ф «Пристрель їх».
00.55 Т/с «Розтин покаже 2».
02.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55, 10.50 Т/с «Авантюра на 

двох».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.15 МастерШеф. Професiонали.
22.22 Dizel Night.

Íоâий êаíаë
05.30 Вар`яти.
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 М/ф «Агент Марнi».
10.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
11.00 Орел i решка. Невидане. 

Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
13.10 У кого бiльше? (12+).
15.10 М/ф «Мадагаскар».
17.00 М/ф «Спiвай».
19.10 Х/ф «Король Лев».
21.20 Х/ф «Аладдiн».
00.00 Х/ф «Знахар».
02.20 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 04.00 Реальна мiстика.
08.45 Х/ф «Востаннє прощаюся».
10.50 Т/с «Коли повертається 

минуле».
14.45, 15.20 Т/с «Рись».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.55 Т/с «Рiдна кров», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Рiдна кров».

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

свiту».
14.15 Х/ф «Апачi».
16.00 Х/ф «Переможцi та грiш-

ники».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Небезпечно для жит-

тя!»
21.20 Х/ф «Новi амазонки».
23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
01.35 «Хвороби-вбивцi».
03.10 «Випадковий свiдок».

03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».
04.35 «Легенди бандитського 

Києва».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Раз на раз не ви-

падає».
07.10, 09.00, 03.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.15 «Зiркове життя».
09.30 Х/ф «Змова проти корони».
13.20 Т/с «Циган».
19.45 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.45 Х/ф «Було у батька три 

сини».
03.35 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30, 07.55 «ДжеДАI».
08.55 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Зворотнiй вiдлiк».
14.20 Х/ф «Ронiн».
16.50 Х/ф «Петля часу».
19.00 Х/ф «Перше вбивство».
21.00 Х/ф «Облога».
23.10 Х/ф «Посланець».
01.00 Х/ф «Литовське весiлля».
02.45 «Облом».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Реал - Аталанта. 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 Арсенал - Олiмпiакос. 1/8 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
12.05 Челсi - Атлетiко. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.

13.50 Шахтар - Рома. 1/8 фiналу. 
Лiга Європи УЄФА.

15.55 Live. Кротоне - Болонья. 
Чемпiонат Iталiї.

17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи 
УЄФА.

18.50, 20.55, 02.00 Топ-матч.
18.55 Live. Спецiя - Кальярi. Чем-

пiонат Iталiї.
21.10 Огляд вiвторка. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
21.40 Live. Iнтер - Сассуоло. Чем-

пiонат Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.10 Марiуполь - Мiнай. Чемпiонат 

України.
02.10 Ман Сiтi - Боруссiя (М). 

1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

04.00 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 
України.

05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа19 березня

21 березня

20 березня

12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 

2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 Українська абетка Першосвіт
14.05 М/ф «Черевички «
14.10 М/ф «Як песик і кошеня підлогу мили « 
14.20 М/ф «Справжній ведмедик «
14.30 М/ф «Круглячок» 
14.40 М/ф «Парасолька та автомобіль «
14.50 М/ф «Ниточка та кошеня»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ 
20.40 Новини 
21.05 Д/ф «АУ» 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Гранд готель»

Ñереда, 17 áерезíя
6.15 М/ф «»Велика подорож»
6.25 Веселі саморобки 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному.
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Енеїда.
10.15 Телепродаж на комерційній основі 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини»
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 

2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.50 Піщана казка 
13.55 Українська абетка Першосвіт
14.05 М/ф «Чудасія «
14.10 М/ф «Як козаки інопланетян зу-

стрічали»
14.30 М/ф «Лисичка з качалкою « 
14.40 М/ф «Було скучно»
14.50 М/ф Як Петрик Пяточкін слоників 

рахував « 
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
20.40 Новини
21.05 Д/ф «Веронські скарби»
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Посольство» 

 Чеòâер,18 áерезíя
6.15 М/ф «Казка про доброго носорога»
6.25 Веселі саморобки 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Країна пісень 
10.15 Телепродаж на комерційній основі 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.45 Культ.Особистості
12.10 Я вдома
12.40 Д/ц «Дикі тварини» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 

2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 Українська абетка Першосвіт.
14.05 М/ф «Хто в лісі хазяїн « 
14.10 М/ф «Тредичіно « 
14.20 М/ф «Справа доручається детективу 

Тедді « 
14.30 М/ф «Неслухняна мама»
14.40 М/ф « Про порося, яке вміло грати 

в шахи» 
14.50 М/ф « Лис і Дрізд» 
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване 
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 Крим .Реалії
20.40 Новини
21.00 Д/ф «Ті, що вірні» 
21.50 Земля, наближена до неба 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Посольство» 

П’яòíиця, 19 áерезíя
6.15 М/ф «Дощику.дощику,припусти» 
6.25 Веселі саморобки 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 “Новини”

9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Енеїда.
10.15 Телепродаж на комерційній основі 
10.30 Т/с «Гранд готель»
11.55 Буковинські загадки
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Дикі тварини» 
13.05 Д/п»Світ майбутнього.Планета Земля 

2050»
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома
13.50 Піщана казка 
13.55 Українська абетка Першосвіт.
14.05 М/ф «Як Козаки у хокей грали «
14.10 М/ф «Як Козаки Олімпійцями Стали» 
14.20 М/ф «Кривенк качечка» 
14.30 М/ф « Свара»
14.40 М/ф «Паперовий змій « 
14.50 М/ф «Рукавичка»
15.00 Новини
15.05 Суспільна студія
16.00 Новини
16.05 Суспільна студія
17.00 Новини
17.15 Суспільна студія
18.10 Обличчя 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Шукачі пригод
19.00 Сьогодні.Головне
19.55 Шерифи для нових громад
20.10 На східному фронті
20.40 Новини
21.05 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?» 
21.50 Люди Є 
22.05 Сьогодні.Головне
23.00 Т/с «Посольство» 

 Ñóáоòа, 20 áерезíя
6.30 ВУКРАЇНІ
7.00 Новини 
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Недалечко 
7.45 Роздивись 
8.00 Новини 
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.00 Новини 
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Документальний серіал «Дика про-

гулянка»
10.15 Телепродаж на комерційній основі
10.30 Енеїда
11.25 Х/ф «Хоробрий швець»
12.55 ВУКРАЇНІ
13.20 Пліч о пліч 
13.40 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як козаки наречених виручали»
14.40 М/ф «Котигорошко»
14.50 М/ф « Маленький великий пес»
15.00 М/ф «Лежень»
15.10 М/ф « Повертайся Капітошко»
15.15 Піщана казка 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Загадки чернівецьких атлантів
16.00 Пліч о пліч 
16.15 Антропологія 
16.40 Пліч -о -пліч 
16.55 Задача з зірочкою
17.05 Загадки чернівецьких атлантів
17.15 Д/ф Бальний король» 
18.30 Крутий заміс 
19.00 Культ особистості 
19.20 Візуальний код 
19.50 Суспільно-політичне ток-шоу «Зворот-

ний відлік»
21.30 Х/ф «Інфоголік»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів

Íедіëя, 21 áерезíя 
7.00 Новини 
7.15 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Недалечко
7.45 Роздивись 
8.00 Новини 
8.15 Ранок на Суспільному.Дайджест 
8.30 Документальний серіал «Дика про-

гулянка» 
8.55 Новини 
9.10 Д/с « Світ дивовижних тварин «
10.00 Загадки чернівецьких атлантів 
10.15 Культ .особистості
10.30 Енеїда
11.30 Художній фільм «Тюльпани для Роуз»
13.05 Буковинські загадки 
13.20 Роздивись
13.35 Візуальний код
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Як Козаки На Весіллі Гуляли» 
14.40 М/ф «Велика подорож»
14.50 М/ф «День,коли щастить» 
15.00 М/ф « Свара» 
15.05 М/ф «Літачок Ліп» 
15.15 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Маршрутом змін 
16.20 ВУКРАЇНІ 
16.45 Задача з зірочкою
16.55 Х/ ф «Пророк Ієремія. Викривач царів « 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.20 Обличчя , 
19.50 Помилка 83
20.50 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»

21.05 Бийся як дівчина
21.10 Документальний серіал «Секрети історії. 

Портрети»
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
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От і почався 
приємний час, 
коли смакувати 

млинці – це не просто 
спонтанна гастрономічна 
забаганка, а календарна 
необхідність, бо такі 
наші смачні українські 
традиції: прийшла 
Масниця – готуй млинцеве 
розмаїття і насолоджуйся 
досхочу! Це свято не має 
чіткої дати та залежить 
від того, коли починається 
Великий піст. Частіше 
воно припадає на кінець 
зими або початок весни. 
В Україні святкують 
тиждень, цьогоріч - з 8 по 
14 березня.

Звичайно, у кожної господині є 
секретні рецепти – як здивувати 
своїх близьких ароматним сонеч-
ком на пательні. Сьогодні «Наш 
ДЕНЬ» пропонує вам кілька ре-
цептів млинців, а також найсмач-
ніші, найяскравіші та смако-ви-
бухово-несподівані начинки для 
ваших смаколиків від відомого 
українського кулінара Євгена 
Клопотенка. Вибирайте будь-які 
та дивуйте своїх близьких. 

рецепти тіста 
МЛИНцІ НА МОЛОцІ 

ВІД єВгЕНА КЛОПОТЕНКА

ПОТРІБНО: молоко – 1 літр, 
яйця – 4 шт., борошно – 250 г, цу-
кор – 2 ст. л., сіль – дрібка, олія – 
50 мл. 

ПРИГОТУВАННя: в молоко до-
даємо сіль, цукор, яйця і олію. 
Збиваємо до однорідної маси. 
Потім частинами, поступово 
додаємо борошно – й збиваємо 
до отримання тіста потрібної 
густоти. Дайте йому постояти 
півгодини, після чого випікайте 
млинці.

МЛИНцІ НА СИРОВАТцІ
ПОТРІБНО: 0,5 л сироватки, 

200 г борошна, 2 яйця, 3 ст. л. олії, 
1 ст. л. цукру, 0,5 ч. л. соди, сіль.

ПРИГОТУВАННя: яйця збийте 
з сіллю і цукром. Соду додайте в 
підігріту сироватку і добре роз-
мішайте. З'єднайте сироватку зі 
збитими яйцями, додайте про-
сіяне борошно і перемішайте до 
отримання однорідної маси. У 
підготовлене тісто влийте рос-
линну олію, вимісіть, дайте від-

почити 15-20 хвилин і випікайте 
млинці.

МЛИНцІ НА КЕФІРІ

ПОТРІБНО: 2 склянки кефіру, 
2 склянки борошна, 1 склянка 
води, 2 яйця, 2 ст. л. олії,  3 ст. л. 
цукру, 0,5 ч. л. соди, сіль.

ПРИГОТУВАННя: яйця розі-
тріть з цукром і сіллю, влийте ке-
фір, додайте просіяне борошно і 
злегка збийте вінчиком. Воду за-
кип'ятіть, розмішайте в ній соду, 
влийте гарячу суміш в тісто і до-
бре вимішайте. У підготовлене 
тісто влийте олію, розмішайте, 
дайте відпочити 15-20 хвилин і 
випікайте млинці.

АжУРНІ МЛИНцІ НА ВОДІ
ПОТРІБНО: 500 мл води, 3 

курячих яйця, 250 г пшеничного 
борошна, 3 ст. л. соняшникової 
олії, 1 ч. л. розпушувача, 30 г цу-
кру, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННя: підготуйте 
заздалегідь склянку теплої води 
та склянку окропу. Збийте міксе-
ром яйця з цукром і сіллю в пи-
шну, але нещільну піну. Влийте 
в яєчну суміш 1 склянку теплої 
води та розмішайте. Просійте 
борошно, змішайте з розпушува-
чем і додайте в заготівлю. За до-
помогою міксера мішайте тісто 
до тих пір, поки не розійдуться 
грудочки. Додайте склянку окро-
пу, рослинну олію і розмішайте 
до однорідності. Залиште насто-
ятися 10-15 хвилин, а потім при-
ступайте до смаження. За цим 
швидким рецептом виходить 
рідкувате тісто, через що млинці 
будуть тонкими та «в дірочку». 
А щоб вони не були сухуватими, 
наливайте більше тіста на сково-
рідку, ніж для тонких млинців. 

ДРІжДжОВІ МЛИНцІ
ПОТРІБНО: 0,5 л молока, 250-

300 г борошна, 2 яйця, 2 ст. л. олії, 
2 ст. л. цукру, 1 ч. л. сухих дріж-
джів, сіль.

ПРИГОТУВАННя: в 0,5 склянки 
злегка підігрітого молока розчи-
ніть половину норми цукру, до-
дайте дріжджі і залиште на 10-
15 хвилин, щоб вони підійшли. 
Жовтки відокремте від білків і 
збийте. Молоко підігрійте до 35-
40 °С, додайте цукор, сіль, олію, 
підготовлені дріжджі, жовтки і 
ще раз збийте. Потроху всипте 
просіяне борошно і вимішайте 
до отримання однорідного тіста. 
Обережно введіть збиті в піну 

білки, перемішайте і поставте в 
тепле місце на 2-3 години. З го-
тового тіста випікайте млинці. 

МЛИНцІ ЗІ ЗгУщЕНОгО 
МОЛОКА НА ОКРОПІ 

ПОТРІБНО: борошно пшенич-
не - 2 скл., молоко згущене - 1 
банка, вода (окріп) - 2 банки з-під 
згущеного молока, яйце куряче - 
2 шт., масло вершкове (розтопле-
не) - 1 ст. л., сіль - дрібка.

ПРИГОТУВАННя: насамперед 
потрібно заздалегідь закип'яти-
ти воду. Влити у ємність згущене 
молоко. Додати яйця та розмі-
шати (можна міксером). У банку 
з-під згущеного молока налити 
окріп. Потім обережно вилити 
його в тісто, помішуючи на по-
вільній швидкості. Просіяти в 
тісто борошно, розмішати. Дода-
ти розтоплене вершкове масло, 
розмішати. І, наостанок, додати в 
тісто другу банку окропу, розмі-
шати. Тісто виходить рідким та у 
бульбашках. Сковороду змасти-
ти трохи олією й випікати млин-
ці до золотистого забарвлення 
з обох боків. Млинці можна на-
повнити будь-якою солодкою 
начинкою. 

АМЕРИКАНСЬКІ 
МЛИНцІ (ПАНКЕйКИ) 

ПОТРІБНО: яйця – 2 шт., моло-
ко – 200 мл., розпушувач – 1 ч. л., 
цукор – 2 ст. л., мука пшенична – 
10 ст. л., ваніль (за бажанням). 

ПРИГОТУВАННя: змішайте 2 
яйця з 200 мл молока, додайте 
цукор та ваніль. Усі інгредієнти 
збийте до отримання однорідної 
маси. Наступний крок: додайте 
10 ст. л. муки і розпушувач. Ре-
тельно перемішайте. Якщо ви 
зробили все правильно, то тісто 
має вийти досить густим. На ро-
зігріту та суху пательню налийте 
невеликий черпак тіста, закрий-
те кришкою та смажте панкейки 
на середньому вогні. Важливо, 
щоб пательня була з антипри-
гарним покриттям, адже млинці 
смажаться без додавання олії. 
Переверніть млинець, коли його 
верхня частина стане пористою, 
але при цьому ще вологою. Ко-
жен млинець готується не біль-
ше, ніж хвилину. За традицією, 
млинці подають у вигляді вежі 
на тарілці, але ви оформлюйте 
порцію за власним смаком. Го-
ловне - не забудьте полити їх за-
пашним медом. 

суперначинки від 
Євгена Клопотенка
МЛИНцІ З БАНАНОВОЮ 

НАЧИНКОЮ
ПОТРІБНО: банан – 1 шт., кун-

жут – 100 г, сметана або йогурт.
ПРИГОТУВАННя: кунжут об-

смажте на розігрітій пательні на 
середньому вогні приблизно 3 
хвилини, поки він не стане золо-
тистим. Постійно помішуйте ло-
паткою, щоб кунжут не пригорів. 
Банан очистіть й наріжте кіль-
цями. Перекладіть у миску, до-
дайте кунжут і 100 г сметани або 
йогурту. Акуратно перемішайте 
начинку – й загорніть її у млинці. 

МЛИНцІ З гАРБУЗОМ 
І ЯБЛУКОМ

ПОТРІБНО: гарбуз – 100 г, 
яблуко – 200 г, ліщина для при-
краси. 

ПРИГОТУВАННя: гарбуз мож-
на відварити, але можна вико-
ристати й сирим. Натерти на 
тертушці яблуко і гарбуз. Горіхи 
почистити і прикрасити ними 
млинці.

МЛИНцІ З КУРЯЧИМ 
ФІЛЕ І жУРАВЛИНОЮ

ПОТРІБНО: куряче філе – 1 шт., 
журавлина – 1 ч. л., шоколад – 20 г. 

ПРИГОТУВАННя: куряче філе 
запекти в духовці при 180 гра-
дусах до готовності. Порвати ру-
ками на дрібні шматочки. Дати 
охолонути. Шоколад – натерти 
на дрібній тертушці. Філе зміша-
ти з журавлиною і посипати шо-
коладом. 

МЛИНцІ З гРИБАМИ
ПОТРІБНО: вершкове масло – 

50 г., шампіньйони – 100 г, чер-
воне вино – 150 мл, сіль, перець. 

ПРИГОТУВАННя: гриби про-
мити і нарізати тонкими плас-
тинками. На середньому вогні 
нагріти на пательні вершкове 
масло. Покласти гриби і смажити 
10 хвилин. Додати вино і тушку-
вати до готовності.

МЛИНцІ З АПЕЛЬСИНОВОЮ 
ЗАПРАВКОЮ

ПОТРІБНО: сік 1 апельсина, це-
дра 1 апельсина, коньяк – 3 ст. л., 
цукор – 2 ст. л. 

ПРИГОТУВАННя: натерти це-
дру з апельсина. Потім вичавити 
з нього сік. Всі інгредієнти змі-
шати – і варити на невеликому 
вогні кілька хвилин. Змастіть 
млинці й насолоджуйтеся. 

МЛИНцІ З МЕДОВОЮ 
ЗАПРАВКОЮ

ПОТРІБНО: мед – 2 ст. л., сік по-
ловини лимона, кориця – 1 ч. л., 
аніс. 

ПРИГОТУВАННя: з половини 
лимона вичавити сік. Всі інгре-
дієнти змішати і поступово ува-
рювати на маленькому вогні до 
стану напівв’язкості.

ще кілька рецептів
МЛИНцІ З ПОМІДОРАМИ 

ТА БРИНЗОЮ
ПОТРІБНО:  50 г помідорів, 30 

г бринзи, 20 г ріпчастої цибулі, 1 
яйце, 10 г вершкового масла, то-
матний соус, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННя: дрібно на-
різані цибулю та помідори об-
смажити на вершковому маслі 
майже до м’якості. Посолити 
й приправити перцем. Додати 
збите яйце та бринзу. Витрима-
ти суміш на вогні до побіління 
білка, після чого гарячу начинку 
викласти на млинці, загорнути їх 
рулетом та подавати з томатним 
соусом.

МЛИНцІ З СИРОМ, 
РОДЗИНКАМИ ТА КУРАгОЮ. 

ПОТРІБНО: 500 г домашнього 
сиру, 2 ст. л. сметани або густих 
вершків, 200 г родзинок та 200 г 
кураги, 1 жовток, 1 ст. л. цукрової 
пудри, 0,5 пакетика ванільного 
цукру. 

ПРИГОТУВАННя: родзинки та 
курагу залити окропом та зали-
шити у ньому на 5-6 годин, після 
чого воду злити. Сир протерти 
через сито до однорідної маси, 
додати сметану та жовток, добре 
перемішати. Додати до сирної 
маси родзинки, курагу, цукрову 
пудру та ванільний цукор. На-
чинку класти у смажені млинці, 
після чого їх потрібно 15-20 хви-
лин запікати у духовці.

МЛИНцІ З ПЛАВЛЕНИМ 
СИРОМ

ПОТРІБНО: плавлений сир - 2 
шт., яйця курячі - 4 шт., зелень - 1 
пучок, сметана 15% - 3 ст. л., час-
ник - 2 зубчики, сіль, перець - за 
смаком.

ПРИГОТУВАННя: яйця звари-
ти на круто, остудити. Відділити 
білки від жовтків. Білки і плав-
лений сир натерти на дрібній 
тертці. Зелень дрібно нарізати. 
Часник пропустити крізь прес. 
Усі підготовані інгредієнти ре-
тельно перемішати зі сметаною, 
посолити та поперчити. 

рецепти млинців 
на масницю: 

як приготувати фаворит столу
Рецепти на молоці, сироватці, кефірі, 

дріжджах і з найрізноманітнішими начинками
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Західноукраїнський 
національний університет 

IV рівня акредитації відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» ого-

лошує конкурс на заміщення вакантної 
посади 

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИх ТА

 СПЕЦІАЛЬНИх ДИСЦИПЛІН 
Нововолинського навчально-науково-

го інституту економіки та менеджменту.
Вимоги до кандидатури на посаду: 

науковий ступінькандидата наук.
Термін подання документів – один мі-

сяць з дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються 

на ім’я ректора університету: заява про 
участь у конкурсі; особовий листок з об-
ліку кадрів; автобіографія; засвідчені в 
установленому порядку копії документів 
про вищу освіту, наукові ступені і вчені 
звання; список наукових та навчально-ме-
тодичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо ос-
новних функціональних обов'язків, роз-
міру та умов оплати праці надається ка-
дровою 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 зател. (0352) 47-50-62.

Один із онлайн-
гравців 
"Супер лото" 

виграв найбільший 
джекпот України - 
33 032 000 гривень, 
повідомили Українська 
національна лотерея 
на своєму сайті.

Гравець купив багатоти-
ражний білет "Супер лото" 
зранку 4 березня на 6 полів і 
5 розіграшів поспіль.

"Вітаємо нашого пере-
можця і чекаємо в офісі УНЛ 
для отримання виграшу. Но-

вий джекпот стартує з 3 міль-
йонів гривень!" - зазначено 
на сайті.

Хто став переможцем, 
поки що невідомо. 

За українськими закона-
ми, за лотерейний виграш 
слід заплатити податок - 18% 
ПДФО і 1,5% військового збо-
ру, тобто майже п'яту частину 
виграшу.

До речі, у Франції був ви-
падок, коли чоловік двічі ви-
гравав у лотерею 1 мільйон 
євро. Мешканець південного 
сходу країни зривав джекпот 
у національній лотереї «Мій 
мільйон». Математики вва-

жають, що вірогідність цього 
становить один на 16 триль-
йонів. 

Переможець виграв свій 
перший мільйон євро у ли-
стопаді 2016 і продовжував 
купувати лотерейні квитки 
кожного тижня. А в травні 
2018 року він виграв другий 
мільйон євро.

Скільки днів відпочиватимуть 
українці у травні

Українці за календарем матимуть дев’ять 
вихідних днів. Окрім того, на третій місяць 
весни припадають три свята – День міжнародної 

солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), 
День перемоги (9 травня).

За рішенням Кабміну, 3 та 4 травня будуть додатковими вихідними для 
українців, оскільки 1 та 2 травня випадає на суботу та неділю.

Також День перемоги за календарем – неділя, тому 10 травня, у понеді-
лок, громадяни України матимуть ще один додатковий вихідний.

Загалом українці відпочиватимуть 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 травня.
До речі, календар державних свят в Україні налічує 11 визначних дат. 

Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а від-
почиватимуть – 115.

У червні українці відзначатимуть два свята – це Трійця (20 червня) і 
День Конституції (28 червня).

В останній місяць весни буде аж 13 вихідних 

Найбільший джекпот в історії України
Гравець виграв 33 млн грн
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Овен 
Самотні люди шукатимуть 

другу половинку, однак че-

рез розбiрливiсть не зможуть 
знайти постійного партнера.

Овен 
Радимо вiдвiдати лiкаря, профілактика ще нікому не 

завадила. Тримайтеся подалі від сумнівних знахарів і 
псевдоцілителів, краще довіритися професіоналам.

Телець 
Усі іспити ви витримаєте з честю, можете смiливо 

виходити на дорогу великої кар’єри. Невдачі лише по-
сприяють бажанню міцніше утвердитися.

Близнюки 
Можете чекати неприємностей вiд тих, хто не про-

ти зайняти ваше місце. Але в цьому бою ви все одно 
виграєте.

Рак 
Тиждень буде не з найлегших, але результати про-

сто приголомшать вас. Ви отримаєте приємнi нови-
ни, на якi навiть не сподiвалися.

лев 
Непорозуміння ускладнять стосунки з коханою лю-

диною. Вiд вас залежить, як виправити ситуацiю. Де-
кому з вас доведеться шукати нову роботу.

Діва 
Вам нелегко відокремити реальність від фантазій, 

але доведеться. Спокій і впевненість у собі - ваші го-
ловні козирі.

ТеРези 
У вас може виникнути дилема: змінити місце робо-

ти i виграти в зарплаті або залишитися в колективі, 
де часом вдається й побайдикувати.

СкОРпіОн 
Останнiм часом усе важче контролювати ситуацію. 

Здається, надія на удачу зникла за горизонтом. Може-
те скористатися порадами колег.

СТРілець 
Не треба боятися нерозділеного кохання. Це почут-

тя облагороджує, а iнодi все-таки приводить до вза-
ємності. Бiльше довiряйте одне одному.

кОзеРіг 
Накопичилося багато домашньої роботи, тож вихiд-

ними доведеться пожертвувати. Домашні зачекалися 
наказу кинутися в бій.

вОДОлій 
Настав час крутих змін в особистому житті. Це сто-

сується не лише кохання, а й робочих моментiв. Варто 
лише почати, а там життя покаже.

ГОРОСКОП 10- 16 березня

Вітаємо!
Дорогу матусю, ласкаву бабусю, кохану 

дружину
Галину Орестівну Василишин

із Тернополя
з 60-річним ювілеєм!

 Бажаємо миру і спокою, теплого сонця, 
Ласкавої долі, доброго віку, 
Хай стукає радість у кожне віконце, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку! 
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
 Мир і злагода будуть в сім’ї, 
Хай у серці весна буде ясна 
Навіть в сірі, захмарені дні! 
Нехай Господь в житті допомагає, 
Дарує довголіття й безмір ласк, 
Нехай любов із неба посилає, 
Сьогодні, завтра й повсякчас!
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
Хай буде з Вами Божа благодать!
З повагою – сини Володимир, Олександр, 

Валерій, невістки Ольга, Оксана, 
Марійка, внуки Андрійко, Максим, 

Оленка, Соломія, Ігорчик, Соня і Влад. 

Вітаємо!
Коханого чоловіка, 

люблячого татуся, 
доброго зятя

 Юрія Івановича 
Кулика

із с. Котюжини 
Вишнівецької 

територіальної 
громади

із 35-річчям!
З Днем народження вітаємо!
І від серця побажаємо: 
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов Тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Вік прожити — не старіти,
І душею молодіти,
І радіти! Будь щасливим,
Навкруги для всіх важливим!
Хай Тобі усе вдається,
Доля лагідно всміхнеться!
З любов’ю - дружина Марія, донечка Вероніка, 

теща Галина та вся родина.

Вітаємо!
Молодшу медсестру  

травматолого-
неврологічного 

відділення Лановецької 
ЦРЛ, добру і щиру людину

Лілію 
Костянтинівну 

Жаловську
із золотим ювілеєм!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю прекрасну березневу днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить 
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам спокій кожна мить
І благодать Господня з Вами буде! 

З повагою – колектив 
травматолого-неврологічного 

відділення Лановецької ЦРЛ.

в Українському Домі 
«перемога» триває 
фотовиставка 

«антиейджизм», на якій 
представлено світлини 
тернополянок віком 55+. 
Учасницями стали дев’ять 
жінок. загалом представлено 
18 їхніх світлин. 

Виставка точно нікого не зали-
шить байдужим, адже роботи та-
лановитої фотографині Вілени Ор-
ловської  допомагають заглянули у 
потаємні куточки душі кожної мо-
делі "золотого віку". До речі, на від-
криття виставки жінки запросили 
своїх рідних, друзів, знайомих. 

Головну афішу події прикрашає 
світлина Любові Ковальчук. На від-
криття виставки пані Люба прийшла 
з трьома подругами - Йоланою, Да-
рією та Анною, з якими товаришує 
більше сорока років. 

- Всі розуміють, що і в нашій кра-
їні, і за кордоном є дискримінація 
вікова. І тому ми, дев'ять сміливих 
жінок з Тернополя, взяли участь у 
цьому сміливому проєкті. Звісно, це 
було непросто, але нам допомагали 
працівники Тернопільського терцен-
тру, візажисти, фотографи, психоло-

ги. І врешті ми змогли подивитись на 
себе з іншого боку. Я собі дуже подо-
баюсь на цих фото, тому і запросила 
ще й своїх подруг сюди, - каже пані 
Люба.

Разом з великою родиною - ко-
ханим чоловіком Ігорем, сином Ан-
дрієм, донечкою Танею, невісткою 
Христиною, онучками Катрусею, Ка-
риною, Діаною, онуками Ростиком та 
Сашком, свахою Уляною прийшла на 
виставку модель Лідія Рахманська:

 - Раніше ми навіть не знали, що 
то таке ейджизм і як з ним боротись, 
але після участі у цій виставці розу-
міємо, що жінка може любити себе 
у будь-якому віці. Любити своє тіло, 
сприймати себе такою, якою вона є. 
Головне в людині душа, - з усмішкою 
додає пані Лідія. 

Разом Лідія й Ігор живуть більше 
35 років. Чоловік розуміє і підтримує 
дружину. Донечка Таня на відкриття 

виставки за участі своєї мами приїха-
ла зі Львова.  

65-річна Майя теж дуже задово-
лена виставкою:

 - Я не відчуваю себе жінкою "зо-
лотого віку", думаю він наступає 
пізніше, - зауважує. - Як бачите, нас 
небагато таких жінок, які зважи-
лись показати трішки "ню". Ми дуже 
вдячні організаторам, спонсорам, 
масажистам, стилістам, візажистам, 
фотографам, які працювали з нами. 
Психологу Тетяні Вілінській, праців-
ниці терцентру Лілії Кульчицькій,  
усім, хто допоміг нам відчувати себе 
комфортно у цьому проєкті. В мене 
є дорослий син і дорослий внук, і 
вони щасливі, що я не сиджу вдома, 
не пліткую на лавці в дворі, а біжу в 
терцентр, як на роботу.   

Проєкт “Антиейджизм” втілив 
Тернопільський міський центр соці-
ального обслуговування населення 
за підтримки Тернопільської міської 
ради. 

 (Ейджизм - дискримінація лю-
дини на підставі її віку, поширена 
як у формальних, так і в нефор-
мальних сферах життя суспіль-
ства).

Олена МУДРа.

Жінка може любити себе завжди
У Тернополі відкрили виставку світлин моделей «золотого віку»


