
Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 24 березня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:30 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:10 Х/ф «Знайти чоловіка у 

великому місті» 
13:15 Х/ф «Три напівграції» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асі» 
20:30, 21:25 Т/с «Там, де ти» 
22:20, 03:35 «Гроші»
23:50, 04:25 Т/с «Касл - 2» 
00:40 Х/ф «Три напівграції»
05:10 «Телемагазин»

05:30 «Подробиці тижня»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:30, 17:45 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Я не зможу тебе 
забути»

13:45, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:50 «Жди меня»
18:05, 02:35 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:30, 04:25 Т/с «Ванга»
23:50 Т/с «Життя та пригоди 

Мишка Япончика» 
03:20 Мультфільми

06:00 Т/с «Ментовські війни 7» 
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:10 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Підстава» 
13:10 Т/с «Подружжя» 
14:10, 15:20, 17:10 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с «Дикий 4» 
22:00 Події дня
23:30 Х/ф «Неймовірний Халк» 


01:45 Х/ф «Чорний ліс» 
03:55 Х/ф «Синя борода» 
05:25 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша і Ведмідь» 
09:25 Х/ф «Пригоди молодого 

Шерлока Холмса» 
11:20 Х/ф «Малюк» 
13:10 «КВК- 2013»
15:20 «Вечірній квартал»
17:00 М/ф «Мадагаскар» 
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Вечеря з придур-

ками»
00:00 Х/ф «Король вечірок» 
01:35 Х/ф «Острів скарбів 3: 

Таємниця на острові 
скарбів» 

02:50 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:15 Х/ф «Цирк»
10:50, 19:05 Жарт за жартом
11:55, 17:20 Т/с «Клон»
13:40, 20:05 Т/с «Анничка»
15:40 Х/ф «Їх знали тільки в 

обличчя»
22:05 Х/ф «Огарьова, 6»
23:35 Х/ф «Один з нас»
01:20 Бійцівський клуб

05:35 «Чужі помилки. Хрещений 
батько»

06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:10, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:10 Х/ф «Солдат Іван Бровкін» 


10:55 Х/ф «Мандрівка у закоха-

ність» 
12:55, 20:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:50 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
21:05 Т/с «Самара-2» 
22:30 «Детектор брехні - 5»
23:45 «Один за всіх»
00:55 Х/ф «Віддам дружину в 

хороші руки» 
02:35 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 19:45 Надзвичайні новини
07:05, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:45 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів. Менти-5»
14:40, 16:15 Т/с «Консерви»
16:55 Х/ф «Суддя Дредд»
20:30 Дістало!
21:20, 02:15 Свобода слова
00:50 Т/с «Кістки»
01:35 Т/с «У чорному списку»

05:10, 05:55, 10:00, 10:50, 15:25, 
16:20, 01:00, 01:45, 03:20 
Comedy Club

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

07:05 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:30 Т/с «Боишься ли ты 

темноты?»
08:00 Д/с «Разрушители мифов»
09:00, 14:50 Т/с «Наша Russia»
12:40 Т/с «Хранилище 13»
13:20 Т/с «Универ»
17:10 Comedy Woman
18:05 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
18:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:00 Т/с «СашаТаня»
20:30 Х/ф «Пуленепробиваемый» 


21:55 Т/с «Пятая стража»
22:50 Т/с «Время призраков» 
23:15 Х/ф «Болотный дьявол» 
04:45 Убойной ночи

05:30 Україна чудес
06:10, 06:55 Kids Time
06:15 М/с «Губка Боб»
07:00 Підйом
08:00, 19:00 Т/с «Вороніни»
08:55, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:45 Т/с «Щасливі разом»
15:05 Х/ф «Ангели Чарлі-2»
18:00, 00:15 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревізор
22:50 Страсті за Ревізором
00:20 Х/ф «Секс у великому 

місті» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:55, 03:50 Зона ночі
03:00 Де ти, Україно?
03:55 Вище неба
04:20 Сон Аліни Костомарової
04:45, 05:20 Зона ночі Культура
04:50 Життя в обіймах квітів
05:05 Жар-птиця

06:00 Теорія безсмертя
06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30, 12:30 Тварини крупним 

планом
08:30, 13:30 Сміття у великомі місті
09:30 Шукачі
10:30 Містична Україна
11:30, 15:30 В пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучасні дива
16:30, 19:30 Секретні історії
17:30 В пошуках істини
18:30, 05:30 Легенди бандитської 

Одеси
20:30 Доктор Вірус
22:30 Неймовірна Австралія
00:30 Покер
01:20 Україна: забута історія

05:15 Т/с «Повернути на дослі-
дування»

08:25 «Правда життя. Професія 
лижний інструктор»

09:00 «Агенти впливу»
09:45 Т/с «Таємниці слідства» 
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:15 Т/с «Червоні гори»
19:00, 21:40, 02:20, 05:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Зниклі безвісти»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
00:00 Т/с «Декстер - 5» 
01:00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:40 Т/с «Мертва зона» 
02:50 «Таємниці кримінального 

світу»
03:20 Х/ф «І прийшов павук» 

06:00 Приколи на перерві
06:25, 08:20 М/с «Черепашки 

мутанти ніндзя» 
06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:50 М/с «Русалонька» 
09:15 М/ф «Сердиті пташки» 
09:30 Єралаш
09:50 Одна за всіх
12:05 Дайошь молодьож
13:25 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
14:15 Т/с «Чемпіонки» 
15:05, 19:05 Панянка-селянка
16:00 Богиня шопінгу. Повернення
16:50, 21:00 Віталька
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:15 Розсміши коміка
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с «Світлофор» 
23:15 Дурнєв+1
23:45 Надто грубо для Ю-туб’а
00:10 Между нами
00:45 Т/с «Закрита школа» 
01:30 Світ навиворіт
02:15 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:45 З ночі до ранку

05:25 Світ зірок
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35 Смак Майстер
08:15, 13:10, 20:40 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:10, 18:45 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:40 Модний вирок
17:50, 00:25 Д/с «Ігри долі»
21:40, 23:35 Д/с «Зіркові історії»
22:40 Дивовижний дизайн
01:15 Глянець
01:55 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20 Новини
06:15, 07:10, 08:10 Спорт
06:25, 00:00 На слуху
06:45, 07:45, 08:20, 08:40 Гість 

студії
07:20, 23:30 Країна on line
07:40 Ера бізнесу
09:05 Підсумки тижня
10:35, 15:30, 19:10 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:25 Діловий світ
12:30 Д/ф «Воскові крила Ікара»
12:55 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк
13:55 Право на захист
14:15 Вікно в Америку
14:45 Euronews
14:55, 05:15 Діловий світ. Агро-

сектор
15:15 Брифінг Кабміну України
17:40 Про головне
18:05 Фінансова перспектива
21:00, 04:45 Підсумки дня
21:40 Шусте-Live. Будні

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
00:30 Від першої особи
01:40 Д/ф «Свята Софія. У фокусі 

драми та воскресіння»
02:10 Д/ф «Пол Сміт, дизайнер і 

джентельмен»
03:05 Т/с «Дні лева»
05:20 Шустер-Live. Будні

06:00 Мультфільми 
07:00 Х/ф «Пригоди мушкетерів» 


09:00 Д/п «Велика подорож»
10:00 Д/п «Великі битви»
10:45 Д/п «Великі катастрофи»
11:30 Д/п «Олександр ІІ та 

Юрьєвська»
12:20 Д/п «НЛО. Операція при-

ховування»
13:20 Д/п «Піраміди»
14:20 Д/п «Невільники Всесвіту»
15:20 Д/п «Легенди радянського 

розшуку»
16:10 Д/п «Операція «Загадка»
17:50 Д/п «Технодром»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Пыльная работа» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Швидкість» 
23:35 Х/ф «Викрадений» 
01:25 Х/ф «Розвідка 2023» 
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У Львові з зібраних ліків 
приготували аптечки 
для військових 
Серед медикаментів, які приносили жителі 
Львівщини для потреб Майдану, лишилося багато 
медпрепаратів для долікарської допомоги. З них 
сформували долікарські аптечки, які у разі потреби 
передаватимуть військовим. Про це на прес-
конференції розповіла координатор зі збору ліків 
у Львові та розповсюдження їх між постраждалими 
євромайданівцями Лілія Бойко, пише ЗІК. 

На лікування в Ізраїлі 
волинським майданівцям 
потрібно $300 тис. 
Потреба на лікування Олександра Гуча й Артема 
Запотоцького у клініці «Адасса» становить $120 тис. 
і $183 тис. відповідно. Допомогти хлопцям 
можна, перерахувавши кошти на такі рахунки: Гуч 
Олександр — 6762 4663 0104 3939, «Приватбанк», 
Гуч Леся Адамівна (мама); Запотоцький Артем 
— 5168 7572 5846 4702, «Приватбанк», Жабюк 
(Запотоцька) Тетяна Миколаївна. 

Волиняни готові захищати свою землю 

Як відомо, з 2 березня на Волині, 
як і в інших областях, розпо-
чалися мобілізаційні навчання 
військовозобов’язаних. Про те, 
кого вони стосуються першо-
чергово та з якими труднощами 
стикаються військові, виконуючи 
поставлене завдання, «Відомості» 
спілкувалися з військовим комі-
саром Волинської області Олегом 
Галаком. 

Як розповів Олег Георгійович, 
труднощів у проведенні мобілізацій-
них навчань військовозобов’язаних 
не виникало, а от забезпечення ма-
теріально-технічними засобами мо-
гло би бути й кращим. 

— Не вся техніка справна, — 
розповідає комісар. — Крім того, та, 
що лишилася, вже давно застаріла. 
Виникають питання щодо отриман-
ня продовольства, речового, медич-
ного майна: на складах є, але зараз 
утримується на території інших об-
ластей. 

— Його потрібно зі складів пере-
правити сюди? — уточнюємо. 

— Так, — пояснює, — але сьо-
годні є певні труднощі з виділенням 
транспорту, пального. Поки ми ці 
питання вирішуємо. Допомагає нам 
у цьому влада краю на чолі з голо-
вою ОДА Григорієм Пустовітом. 
Керівництво УМВС у Волинській 
області своїми силами забезпечило 
охорону вантажів, які ми утримуємо 
на території іншого регіону, а також 
вирішило питання щодо їх супрово-
ду на Волинь. 

За словами військового комісара, 
військовозобов’язані — це категорія 
громадян, які проходили військову 
службу та здобули військово-об-
лікову спеціальність. На навчальні 
збори викликають солдатів — віком 
до 40 років, сержантів — до 45-ти, 
офіцерів — до 50-ти і так далі. 

Якась їх частина (цифр комісар 
назвати не може, бо це таємниця)за-
раз проходить навчання. Саме ними 
у разі введення воєнного стану бу-
дуть доукомплектовуватись облас-

ний і районні військові комісаріати. 
— Зараз на період зборів ми вчи-

мо їх виконувати свої функціональні 
обов’язки у разі переведення у стан 
воєнного часу, — пояснює Олег Га-
лак. — Хтось буде приймати особо-
вий склад, який прибуватиме у вій-
ськову частину, хтось відповідатиме 
за оповіщення, збиратиме інформа-
цію і так далі. 

Якщо ці люди працевлаштовані, 
то за період, поки вони на зборах, їм 
відповідно до їхньої зарплатні пере-
рахує гроші Міноборони. Непрацю-
ючі ж отримають заробітну плату, 
що дорівнює середній по Україні. 

Решта з категорії 
військовозобов’язаних перебуває 
вдома, та кожен уже одержав мобілі-
заційні документи, де вказано, що у 
разі воєнного стану він буде призна-
чений у ту чи ту військову частину. 

Також, за словами Олега Галака, 
щодня до військкоматів прибувають 
добровольці. Серед них є призо-
вники, військовозобов’язані запасу, 
люди, термін перебування яких на 
обліку в військових комісаріатах 
уже минув, також приходять жінки, 
в основному медики. 

— Люди хочуть бути корисними 
й готові захищати свою землю, — за-
певняє Олег Георгійович. 

— Якщо, не дай Бог, ситуація за-
гостриться, чи будуть набирати тих, 
хто не служив в армії? — уточнюємо 
у комісара. 

— Думаю, що так, — відповідає. 
— Якщо стан здоров’я дозволяє, їх 
буде призвано, вони пройдуть на-
вчання й будуть використовуватися 
за своїм фахом як військові. 

На запитання, які висновки 
можна зробити з сьогоднішньої си-
туації, щоб на майбутнє такого не 
повторилось, Олег Галак зауважив, 
що потрібно нарощувати Збройні 
сили України, адже сьогодні вони 
набагато відстають від російських і 
за чисельністю, і за оснащенням. 

— Під час реформування систе-
ми військових комісаріатів, — каже 
Олег Георгійович, — на посадах у 
військкоматах лишились один комі-
сар і дві жінки. Робота військового 
комісаріату звелася здебільшого до 
видачі довідок, і військовий комісар 
був не як керівник, а як виконавець. 
При такому штаті, показує практи-
ка, поставлені завдання виконувати 

надзвичайно важко. 
Як відомо, Верховна Рада затвер-

дила Указ виконувача обов’язків 
Президента України Олександра 
Турчинова № 303 від 17 берез-
ня «Про часткову мобілізацію». У 
зв’язку з цим обласний військовий 
комісар повідомляє, що, по-перше, 
всі громадяни віком до 45 років, які 
проходили військову службу в лавах 
Збройних сил або інших військо-
вих формувань, повинні особисто 
звернутись у районні військові ко-
місаріати за місцем реєстрації та 
перебування на військовому обліку. 
По-друге, після отримання повістки 
їм необхідно прибути за вказаним 
місцем у визначений час. Місцевим 
органам виконавчої влади з участю 
органів місцевого самоврядування 
доручено організувати і забезпечити 
своєчасне оповіщення та прибуття 
призовників на військову службу, 
доставляння техніки на збірні пунк-
ти й у військові частини, а місцевим 
органам виконавчої влади — тим-
часово виділити будівлі, споруди, 
земельні ділянки, транспортні й 
інші матеріально-технічні засоби. 
Військові формування й оператив-
но-рятувальна служба цивільного 
захисту будуть переведені на органі-
зацію і штати воєнного часу. 

Людмила ШИШКО 

На Волині за 
європейські гроші 
будуватимуть 
здравницю 

Євросоюз виділив понад пів-
тора мільйона Євро в межах 

транскордонного співробітни-
цтва для побудови водолікуваль-
ного комплексу в селі Грем’яче. 
Про це на прес-конференції роз-
повів голова облради Валентин 
Вітер. 

«Проект здобув співфі-
нансування ЄС у сумі понад 
1 млн 660 тис. євро. Обласна 
рада забезпечує фінансування 
в межах 10% загальної вартості 
проекту — 1 млн 10 тис. грн. Ці 
гроші вже закладені в цьогоріч-
ному бюджеті. Кошти будуть 
освоєні для будівництва водолі-
кувального комплексу та розви-
тку туристичної інфраструктури 
в селі Грем’яче Ківерцівського 
району», — зазначив очільник 
представницької влади області. 

Валентин Вітер наголосив 
на важливості спорудження 
комплексу, адже це суттєво під-
силить туристичну інфраструк-
туру Грем’ячого, де, як відомо, 
успішно функціонує й обласний 
комунальний санаторій матері та 
дитини «Пролісок». 

До слова, нова здравниця бу-
дуватиметься як окремий об’єкт, 
а не підрозділ «Проліска». Тен-
дер на будівництво має відбу-
тись орієнтовно через місяць. 

У добровольці йдуть навіть жінки 


