
29 січня - хмарно, сніг, темпера-
тура повітря вночі 9-11, вдень 9-12 
градусів морозу. Схід сонця - 7.51, 
захід - 17.10.   

30 січня - хмарно, вдень сніг, 
температура повітря вночі 15-17, 
вдень 16-17 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.50, захід - 17.11.

31 січня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 18-19, вдень 
15-17 градусів морозу. Схід сонця - 
7.48, захід - 17.13.

1 лютого - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 15-16, вдень 9-10 граду-
сів морозу. Схід сонця - 7.47, захід 
- 17.15.

2 лютого - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 8-9, 
вдень 5-6 градусів морозу. Схід сон-
ця - 7.45, захід - 17.16.

3 лютого - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 7-8, вдень 6-7 градусів мо-
розу. Схід сонця - 7.44, захід - 17.18.

4 лютого - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 10-12, вдень 8-10 граду-
сів морозу. Схід сонця - 7.42, захід 
- 17.20.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
29 січня - апосто-

ла Петра. Погоду цього 
дня передбачав вітер: 
якщо дув з півночі - очі-
кували сильного моро-
зу. 1 лютого - Макарія 
Великого. Якщо на Ма-
карія ясна погода чи ка-
пало зі стріхи - очікува-
ли ранню весну. А якщо 
увечері на небі багато 
зірок, то зима ще дов-
го обіцяла протрима-
тись. 2 лютого  - Євти-
мія Великого. У наро-
ді цей день називають 
«Єфимкині заметілі». 
По заметілях наші пра-
щури передбачали по-
году на найближче май-
бутнє. Якщо  мете - вся 
Масляна неділя буде 
заметільною. 4 люто-
го - апостола Тимофія. 
Якщо опівдні на Тимо-
фія світить сонце - вес-
на буде ранньою.
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«В мене у цьому світі – небо і пів-Вітчизни, брови твої зеле-
ні, озера маленькі на тілі. Я би злиняв у державу, де більше 
ніхто не визнає смертей і гірких портвейнів і все буде тільки 
білим». Про таку країну мріяв 25-річний поет зі Збаражчини 
Юхим Дишкант. Ще зовсім недавно він готував до друку чет-
верту збірку віршів. Сьогодні ж його звинувачують в органі-
зації масових заворушень у Києві на вулиці Грушевського, 
де тривають протистояння між мітингарями та міліцією. 

Закінчення на 3 стор.

Ще вчора – 
поет, 
а нині – 
політв’язень...

Віктор Янукович прийняв відставку прем’єра 
Миколи Азарова. Про це йдеться в офіційному 
указі, оприлюдненому на сайті президента. 

Таким чином відставка Азарова означає відставку 
всього уряду. 

Своїм розпорядженням Янукович також доручив нинішньо-
му складу Кабміну виконувати свої обов’язки до початку роботи 
новосформованого уряду.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
Як відомо, у вівторок Азаров подав у відставку «з метою ство-

рити додаткові можливості для суспільно-політичного компро-
місу, заради мирного врегулювання конфлікту». В опозиції вва-
жають, що прем’єр подав у відставку, щоб «зберегти обличчя». 
Таку думку висловив лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко. 

Янукович прийняв відставку 
Азарова та уряду

Обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме 
перший віце-прем’єр Сергій Арбузов. Про це 
заявив агентству «Інтерфакс-Україна» прес-

секретар екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова 
Віталій Лук’яненко.

«Президент доручив Кабміну продовжувати виконувати свої 
повноваження до початку роботи нового уряду. Це означає, що 
відповідно до закону «Про Кабінет Міністрів України» обов’язки 
прем’єр-міністра виконуватиме перший віце-прем’єр», - сказав 
Лук’яненко. І додав, що засідання уряду, заплановане на 29 січ-
ня, найімовірніше проведе вже Арбузов. 

Прем’єром тимчасово 
попрацює Арбузов

вальс…
Я навчу вас 
танцювати

ЗВЕРНЕННЯ 
КЕРІВНИКА 
ШТАБУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
СПРОТИВУ

«Захищайте 
народ, 

а  не 
владу»
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Шановна громадо Тернопільщи-
ни! Влада перейшла уже всі межі і го-
това до введення надзвичайного ста-
ну в нашій Українській державі. В цей 
час ми не повинні бути розгубленими. 
На Тернопільщині ще залишилися ле-
гітимні органи влади, обрані народом, 
і ми маємо бути разом в цій бороть-
бі до повної перемоги.  В разі введен-
ня надзвичайного стану будуть відсут-

ні будь-які засоби зв’язку та поширен-
ня інформації (не буде: телефонного 
зв’язку, інтернету, радіо, телебачення, 
газет). В той час ми мусимо бути як ні-
коли єдині та  триматися разом! 

В разі цієї небезпеки закликаємо 
усіх тернопільчан терміново збирати-
ся в адміністративній будівлі Терно-
пільської обласної ради (м. Тернопіль, 
вул. Грушевського, 8). 

E час введення надзвичайного ста-
ну  загони самооборони стануть осно-
вою нашого захисту. Просимо dас збе-
рігати спокій та не піддаватися на 
будь-які провокації. Слава Україні! Ге-
роям слава!

Керівник штабу 
національного спротиву

Володимир Стаюра.

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИКА ШТАБУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ

Незважаючи на 
снігові заметілі 
та вихідний, 

субота у Тернополі була 
гарячою. Кілька тисяч 
протестувальників 
опівдні зібралися 
на Народному 
вічі під стінами 
облдержадміністрації. 
Після виступів 
активістів тернополяни 
перемістилися у сесійну 
залу, де відбулася 48 
сесія обласної ради.

Засідання розпочали хви-
линою мовчання на знак вша-
нування пам’яті загиблих ак-
тивістів Євромайдану.

Одним з основних у поряд-
ку денному було питання про 
визнання легітимною Народ-
ної Ради України.

– Виконавча влада в об-
ласті не діє. Тому ми не лише 
маємо конкретно висловити 
своє бачення ситуації у нашій 
державі та на Тернопіллі, а й 
взяти її під контроль. Це наш 

обов’язок перед краянами, – 
зазначив, звертаючись до де-
путатського корпусу, голова 
облради Василь Хомінець.

Відтак, більшістю голо-
сів облрада визнала Народ-
ну Раду України органом, упо-
вноваженим представляти ін-
тереси народу України.

Повноваження на створен-
ня такого органу, за словами 
депутатів, були надані рішен-
ням Всенародних зборів гро-
мадян, які відбулися 19 січ-
ня на Майдані Незалежності 

в Києві.
Крім того, практично од-

ноголосно депутати проголо-
сували за утворення загону 
народної самооборони, який 
очолив Олександр Варакута. 
а також створили виконком 
Тернопільської обласної ради.

До складу виконкому уві-
йшли голова облради, місь-
кий голова Тернополя, депу-
тати від опозиційних партій, 
активісти місцевого Євромай-
дану та штабу національного 
спротиву. 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
ВИЗНАЛИ НАРОДНУ РАДУ

Рада скасувала 
«диктаторські закони», 

але не всі
Верховна Рада скасувала 9 із 12 законів, які 

обмежували громадянські свободи громадян і 
були прийняті 16 січня «у ручному режимі». 

За відповідне рішення проголосував 361 народний депутат. Як 
повідомив спікер Володимир Рибак, відповідної домовленості вда-
лося досягти на погоджувальній раді минулого вівторка. Зокре-
ма, депутати скасували закони № 721-7 (Олійника-Колесніченка), 
722-7 (про відповідальність вболівальників), 723-7 (про посилен-
ня відповідальності за порушення ПДР), 724-7 (про зняття недо-
торканності з депутатів), 725-7 (про заочне кримінальне прова-
дження), 726-7 (про безкоштовну юрдопомогу), 727-7 (зміни до 
Податкового кодексу щодо безмитного ввезення газу), 728-7 (про 
відповідальність за руйнування пам’ятників), 729-7 (про відпові-
дальність за заперечення злочинів фашизму).

Скасування законів проголосували пакетом і без обговорен-
ня. За їх скасування не голосувала лише фракція комуністів. Регі-
онали Колесніченко і Царьов проголосували «проти».

«Ми зупинилися 
за крок від прірви»

Опозиційний позафракційний народний депутат 
Петро Порошенко заявив, що Україна повинна 
відновити євроінтеграційні процеси. 

«Новий уряд має взяти на себе зобов’язання найближчим ча-’язання найближчим ча-язання найближчим ча-
сом приступити до відновлення процесу щодо підписання уго-
ди про асоціацію», - написав він у своєму Facebook. Також полі-
тик закликав відновити безпеку кожного громадянина, звільни-
ти ув’язнених і повернутися до Конституції 2004 року.

«Скасування антиконституційних законів від 16 січня свід-
чить, що ми зупинилися за крок від прірви. Тепер ми повинні 
зробити все, щоб відійти від цієї прірви - втрати суверенітету 
держави», - написав депутат. 

Розпускати 
Майдан не потрібно,

 бо вимог не виконано 
Народний депутат від ВО «Батьківщина» 

Олександр Бригинець переконаний, що після 
позачергового засідання парламенту 28 січня у 

Майдану немає причин, щоб розходитись, а переговори 
із владою фактично треба починати заново. 

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі «iPress.ua». Де-
путат поставив під сумнів ефективність закону про амністію. Він 
нагадав, що про закон про декриміналізацію депутати також го-
лосували, «а потім Генпрокурор і купа суддів сказали, що цей за-
кон не має для них жодного значення». Нардеп припустив: із за-
коном про амністію може бути така ж сама історія.

«Були прийняті злочинні закони і побито безліч людей, за-
брано в буцегарні.  Тепер вбиті й поранені залишаться - і нічого 
позитивного для українського народу не відбувається…Всі ви-
моги, які були у Майдану - залишаються… Цей компроміс ніко-
го не задовольняє. Жодної причини припиняти протести немає, 
тому що жодна мета не досягнута», - наполягає політик. За його 
словами, депутати просто змогли виправити «ту помилку, яку 
зробив парламент своїми рішеннями, чим завдали великої шко-
ди багатьом людям».

Депутати ініціювали загін оборони та створили виконком

Голосування було таємним. Відтак, недовіру 
голові Тернопільської облдержадміністрації Ва-
лентину Хоптяну висловив 81 депутат – дві трети-
ни депутатів облради. Тож тепер, згідно з чинним 
законодавством, президент зобов’язаний ухвали-
ти рішення щодо звільнення очільника ОДА.

Нагадаємо, Тернопільська облрада вже вдру-
ге висловлює недовіру Хоптяну. Вперше зробили 
це на сесії 6 грудня минулого року. За це проголо-
сували 62 депутати. Проте, тоді Хоптян звернувся 
до суду, який зупинив дію рішенння сесії.

Облрада висловила 
недовіру голові ОДА

За позовами обласної прокуратури Терно-
пільський окружний адміністративний суд 
призупинив дію 22-х рішень, прийнятих Тер-
нопільською обласною радою, Бучацькою, Гу-
сятинською, Збаразькою, Козівською, Теребов-
лянською районними радами та Тернопіль-
ською міською радою упродовж 25 – 28 січня 
2014 року.

Про це повідомила прес-служба прокурату-
ри області на офіційному сайті.

Суд призупинив дію 22 рішень, 
прийнятих органами місцевого 

самоврядування на Тернопільщині
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(Закінчення. Поч на 1 стор.)

Юхима Дишкан-
та разом із дво-
ма друзями за-

тримали 20 січня біля станції 
метро «Арсенальна» в Києві. 
Наступного ж дня відбувся 
суд, який залишив усіх трьох 
під вартою на 60 діб. Молодо-
му поету інкримінують най-
тяжчі кримінальні злочини – 
групове порушення громад-
ського порядку, організацію  
масових заворушень. Якщо 
провину Юхима та його дру-
зів доведуть, то їм загрожує 
до 15 років тюрми. 

Самі хлопці стверджують, 
що у заворушеннях на вулиці 
Грушевського участі не бра-
ли. За словами сестри Юхима 
Алли, до Києва її брат поїхав 
працювати – був копірайте-
ром, а паралельно займався 
тим, що любив найбільше – 
писав поезію. Жінка каже, що 
хлопець ходив на Майдан, бо 
не міг залишатися осторонь 
процесів, які відбуваються 
нині у Києві. Але там він був 
виключно як миротворець. 

– У день затримання брат 
разом із друзями – музикан-
том Дмитром Москальцем і 
Артуром Ковальчуком, який 
займається економічними 
дослідженнями, повертався 
додому. Дорогою їх перестрі-
ли так звані «тітушки». Біль-
ше десяти чоловіків спортив-
ної статури напали на них і 
почали бити.  Хлопці стали 
гукати на допомогу. «Тітуш-
ки» одразу втекли, а замість 
міліції приїхав наряд «Берку-

ту». Наших хлопців пов’язали 
й забрали у райвідділ, де зви-
нуватили в тому, що вони за-
безпечували мітингарів у Ки-
єві запальними сумішами та 
закликали до заворушень, 
– розповідає Алла.

Весь день міліція не да-
вала знати рідним хлопців 
про їх затримання. Сестрі 
й матері Юхима аж ввече-
рі переказали, що в Інтерне-
ті з’явилася така інформація. 

– Зазвичай Юхим телефо-
нує мамі по кілька разів на 
день, а тоді ніякої звістки від 
нього не було, – каже Алла. 
– Ми намагалися зв’язатися 
з ним, але марно. Виявилося 
згодом, що у нього і друзів ві-
дібрали телефони. А вже не-
вдовзі Юхима судили, наче  
справжнього злочинця. Суд-
дя відмовилася заслуховува-
ти свідків захисту, взявши до 
уваги свідчення  трьох «бер-
кутівців». Як розповідають 
очевидці процесу, свідчен-
ня були наче написані «під 
кальку», натомість третій 
свідок багато в чому запере-
чив слова перших двох. 

Мама молодого поета 
досі не йме віри в те, у чому 
звинувачують її сина. Піс-
ля смерті чоловіка Людмила 
Юхимівна самотужки вихо-
вувала трьох дітей, усі здобу-
ли вищу освіту, виросли по-
рядними людьми. Юхим рано 
відчув усі труднощі сільсько-
го буття, не цурався фізичної 
праці. У сьомому класі допо-
магав археологам, які здій-
снювали розкопки у Бодаках, 

та заробляв свої перші гроші, 
щоб допомогти мамі. Саме 
з нею він поділився і своїми 
першими поетичними рядо-
чками. Тоді йому було всього 
лише шість років. 

Одразу після судового 
процесу про свою підтримку 
талановитого поета зі Зба-
ражчини та його товаришів 
голосно заявили українські 
письменники, художники, 
члени творчих спілок, серед 
яких Юрій Андрухович, Олек-
сандр Ірванець, Іван Андру-
сяк, Ігор Калинець... Вони ви-
магають звільнити хлопців, а 
звинувачення щодо них на-
зивають надуманими та не-
правомірними.

«Справжні митці усіх на-
родів та в усі часи завше пе-
ребували в гущі подій і були 
разом зі своїм народом – які б 
випробування на його долю 
не випадали. Тому присут-
ність митця в гарячих сус-
пільних точках як свідка по-
дій, миротворця є такою ж 
очевидною, як присутність 

журналіста, лікаря, священи-
ка»,–  йдеться у їхній офіцій-
ній заяві, під якою вже майже 
сотня підписів.

Підтримали хлопців і ви-
пускники та ректор Острозь-
кої академії, яку з відзнакою 
закінчив Юхим. У зверненні 
до правоохоронних органів 
вони наголошують, що хлоп-
ці насправді заслуговують на 
статус потерпілих, жорстоко 
побитих «тітушками».

За звільнення заарешто-
ваних висловилися і депута-
ти Тернопільської обласної 
ради. А в рідному селі моло-
дого поета зібрали вже по-
над триста підписів на під-
тримку земляка. 

Люди вірять, що Юхи-
ма та його друзів  визнають 
невинними та випустять на 
волю, а суди займатимуть-
ся справді злочинцями, а не 
тими, чий «екстремізм» по-
лягає в інтелігентності та 
щирості.

Антоніна БРИК.

Люди Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

Ще вчора – поет, 
а нині – політв’язень...

Вірші Юхима Дишканта
 ***

Курган душі – не вишито нічого,
Тече потік з калинної кори,
Далекий степ - до шаблі, як до Бога,
Ще молиться - очікує пори.
Пісенна кров збудилася святою,
Мій білий світ похований в зорі,
Трава, мов час, досохла від двобою,
Церковним дзвоном дишуть кобзарі,
І глибше серця падають перуни,
Нові перуни, а Дніпра нема,
Сліпі пророки воскрешають струни,
В сліпих пророків матері нема.

***
Здрастуй, мила, ми – такі далекі, 
Світ – такий старий, неначе дід,
Он – летять заплакані лелеки,
Ти ж ранковим потягом приїдь. 
Бачиш – сумно, листя, ніби думи, 
Пахнуть домом вигнані дими, 
Перехожі всі такі задумані.
Всі такі ж нічиї, як і ми.
Світ виходить, ранки холодніші, 
Потяги помчалися у даль,
Здрастуй, мила, ми не поріднішали, 
Тільки поріднішала печаль.

***
Вудити сонце в ранковій каві...
- Хочеш?
Дістань,
Доторкнись,
Прийди.
Очі у сонця такі нелукаві,
Очі гарячі, а погляд зими.
П’єш і зникає, не можеш впіймати,
Хтось у опудала сад повбирав,
Лізуть з горища пахощі м’яти,
Серпень у листі засушених трав.
Чаю із літа немає у тебе?
Як не холонеш - негода така?
Вип’ю хоч трішки самотнього неба,
Чистого, ніби дитяча сльоза.
Вудити сонце в ранковій каві...
Це так незвично, нема вини.
Очі у тебе такі нелукаві,
Очі гарячі, а погляд зими.

А ось так Юхим Дишкант написав 
про рідне село: 

Я народився у глибинці:
де Горинь звивисто снує,
де ліс і поле наодинці
розповідають щось своє,
де трави змішують з житами
комбайнів сірі ланцюги,
і напувають до нестями
фруктовим солодом сади.
Там галасують літні ранки,
ідуть в дорогу косарі,
а руки кожної селянки -
життя несуть в своїм відрі.
Всім серцем дякуєм хвилинці -
на цій землі усе твоє.
Я народився у глибинці,
де Горинь звивисто снує.

Звістка про те, що хлопця заарештува-
ли, для його близьких була як грім се-
ред ясного неба. У житті цей худорлявий 
і невисокий на зріст юнак – добрий, спо-
кійний і врівноважений, кажуть рідні 
та друзі Юхима, а найбільший «екстре-
мізм» поета, мабуть, у тонких метафорах 
і римах. Підтримати хлопця у його рід-
ному селі Бодаках на мирну акцію при-
йшли понад дві сотні людей. 

Вчора ввечері ми зателефонували сестрі Юхима 
Аллі. Вона повідомила, що рідним хлопця так і не дозво-
лили побачитися з ним у Лук’ янівському СІЗО.  У п’ ят-
ницю їх чекає судове засідання за апеляцією, яку подав 
адвокат.  Однак, рідні сподіваються, що  до цього часу 
політики домовляться про амністію політв’язням.
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 – Ми вільні люди й ма-
ємо право на власну думку 
і не будемо чекати, допоки 
нас пересаджають по тюр-
мах, – зазначили учасники 
акції у своєму зверненні.

На зустріч з правоохо-
ронцями прийшли і тер-
нопільські поети – Юрій 
Завадський, Юрій Мате-
вощук і Микола Шпаков-
ський. Також до акції «до-
лучилося» чимало пра-
цівників міліції, які слід-
кували за учасниками. 
Були бійці спецпідрозді-
лу «Грифон». Керівництво 
правоохоронців поясни-

ло це тим, що є рішення 
суду заборонити мітини 
та пікетування управлін-
ня, оскільки це режимний 
об’єкт. До людей вийшов 
начальник міліції громад-
ської безпеки УМВС Укра-
їни в області полковник 
Василь Облещук. Він за-
значив, що за час Євро-
майдану в місті не було 
жодних проблем з право-
порядком.

- Тернопільські берку-
тівці не брали участі в си-
лових акціях і нікого не 
били, – додав він. – Ми за-
суджуємо ті дії, які відбу-

ваються в Києві. Зокрема, 
коли роздягнули активіс-
та Євромайдану. Ми гаран-
туємо тернополянам без-
пеку в рідному місті. 

Під час зустрічі з депу-
татами Степан Барна пе-
редав в обласне управлін-
ня міліції звернення об-
лради до Міністра вну-
трішніх справ Віталія За-
харченка та начальника 
обласного управління мі-
ліції Віктора Сака відкли-
кати тернопільських пра-
воохоронців з Києва.

Юля ТОМЧИШИН.

Не стало ще однієї гарної 
порядної людини, 
нашого колеги – 

Володі Кузика. 
Він довго не вірив, що 

підступна хвороба здолає 
його. Тішився, коли, повер-
нувшись з київської кліні-
ки, почувався краще. Ра-
зом з Володею щиро раді-
ли і ми. Йому було лише 40.

У перервах між лі-
куванням Володя буду-
вав плани на майбутнє. 
Не втомлювався ствер-
джувати, що життя – 
прекрасне. Ці слова були 
останніми у його про-
щанні з друзями, з усіма 
нами…

«Життя прекрасне!
Особливо це відчуваєш, 

коли повертаєшся з реані-
мації, хоча усвідомлюєш, що 
до фінішу життєвого шляху 
залишилися лічені дні…

Зібравши залишки сил, 
хочу подякувати всім дру-
зям і знайомим, колегам і 
колежанкам, з якими дове-
лося зустрічатися і працю-
вати. Не знаю, чи є такі сло-
ва, які б передали вам всю 
глибину моїх почуттів по-
ваги та вдячності. Я зустрі-
чав багато різних людей, де-
коли і  не дуже хороших. Але 
в кожного намагався брати 
щось позитивне і віддячува-
ти добром. Деколи це вдава-
лося, інколи не дуже. Тому 
прошу пробачити мені, 
якщо когось образив сло-
вом чи ділом.

Не відкладайте на за-
втра те, що можна зробити 
чи сказати сьогодні, цінуйте 
кожну мить, бо час невбла-
ганний.

Люблю вас всіх!», – напи-
сав Володя в одному зі сво-
їх останніх листів до колег і 
друзів.

У Володі залишилася 
мама, дружина, маленька 
донечка.

Колектив 
«Нашого ДНЯ» 

висловлює рідним 
глибоке співчуття, 

усім, хто знав, 
поважав і любив 

Володимира. Нехай 
десь там, у небесах, 
буде світло і легко 

його душі.

У вінок пам’яті«Захищайте народ, а не владу» Із таким закликом 
у понеділок 
тернополяни 

прийшли під стіни 
обласної міліції, щоб 
поспілкуватися з 
депутатами різних рівнів 
та почути офіційну 
позицію керівників 
обласного УМВС щодо 
останніх подій в Україні.
Люди побоюються, що за 
участь у мирних акціях 
протесту їх запроторять 
до в’язниці.

Світ продовжує обговорювати події в 
Україні. Відео з роздягненим коза-
ком Михайлом Гаврилюком викли-

кало шок і жах. Найпромовистіші фото й по-
дії з Києва - на перших шпальтах закордон-
них газет і в топ-новинах на ТВ. Деякі зару-
біжні телеканали транслювали прямі вклю-
чення під час найжорсткіших протистоянь 
на вулиці Грушевського. До повідомлень з 
протестної столиці додалися жорстокі кар-
тини розгону мирних демонстрантів на 
Південно-Східній Україні.       

Свідомий світ реально жахнувся. Роздя-
гати людину в мороз? Поливати мітингую-
чих водою при мінусовій температурі? Стрі-
ляти у журналістів? У мирних демонстран-
тів? Зловісно зазвучали слова: «зачистка», 
«катування». Уже почали проводити анало-
гії з роками Другої світової війни. Крім того, 
у світі, як і в Україні, не можуть зрозуміти, що 
то за істоти «тітушки». І про викрадення лю-
дей «невідомими».  

Світ морально підтримав Майдан і засу-
див насилля. Що ж до санкцій - тут усе склад-
ніше, особливо з боку Європи.      

Чимало закордонних ЗМІ зазначають: 
протистояння в Україні потрібне президен-
тові Росії. Видання «Forbes» пише: «Перемо-
га широкого альянсу прозахідних і націона-
лістичних сил в Україні буде першою серйоз-
ною поразкою Володимира Путіна за остан-
ні роки».

«В Україні почали простежуватися озна-
ки, які свідчать, що криза може перерости 
у збройне протистояння, як у Сирії, - засте-
рігає «The Time». - До відвертого збройного 
конфлікту ще далеко. Але політична криза 
вже має певні ознаки, які змушують замис-
литися… Запобігти цьому можна своєчасни-
ми санкціями з боку Заходу і переговорами 
сторін».

Оглядач «Washington Post» вважає, що За-

хід не достатньо активно реагує на ситуацію в 
Україні. Також, на думку автора, варто було б 
звернути увагу на важливу роль українських 
олігархів, яких підтримують російські гроші 
й політтехнологи. «У них вистачає готівки на 
підкуп цілого парламенту… Серйозні загрози 
потрібно сприймати всерйоз. Якщо ми погро-
жуємо санкціями, потрібні справжні еконо-
мічні санкції, направлені проти конкретних 
винуватців у Москві та Києві».

Американський журнал «Time» звертає 
увагу, що українські олігархи змогли б зігра-
ти вирішальну роль у конфлікті. Досі вони 
зберігали нейтралітет. Однак, на думку екс-
пертів, українські магнати можуть вияви-
тися «інвесторами громадянської війни» і 
втратити кредитування на Заході через за-
плямовану репутацію.

Критично відгукнулося щодо реакції офі-
ційного Вашингтона на українські події аме-
риканське видання «The Wall Street Journal». 
«Викликає подив, що президент США Ба-
рак Обама досі ніяк не відреагував на по-
дії в Україні», - йдеться у статті. Видання за-
значає: лише Вашингтон може взяти на себе 
ініціативу щодо виведення Києва з орбіти 
впливу Москви. Й повідомляє, що «держдеп 
і міністерство фінансів обговорюють імена 
українських чиновників та олігархів, яких 
можна було б внести до списку тих, кому 
буде заборонено видавати візи й чиї амери-
канські рахунки будуть заморожені».

Європа ж лише «висловлює стурбова-
ність» і запроваджувати санкції наміру поки 
що немає. Німецьке видання «Frankfurter 
Allgemaine Zeitung» зазначає, що з останніх 
заяв президента Єврокомісії Жозе Мануе-
ля Баррозу та інших єврочиновників може 
скластися враження, наче Захід серйозно за-
ймається підготовкою санкцій проти Укра-
їни. Це хибне враження. Брюссельський ко-
респондент газети повідомляє: санкції мо-

жуть запроваджувати лише за умови одно-
стайного рішення усіх держав-учасниць ЄС. 
«При обговоренні цієї ідеї в Брюсселі за вве-
дення санкцій висловилась лише Литва. А 
пропозицію доручити зовнішньополітич-
ному відомству ЄС підготувати документ, у 
якому санкції були б названі можливим ін-
струментом для впливу на Україну в май-
бутньому, підтримали Латвія, Польща і Шве-
ція», - зазначив журналіст. Франція, Німеччи-
на, Італія, Іспанія висловилися проти. Тому 
зараз ЄС може виступити лише в ролі посе-
редника.  

Про те, що санкції у даний час недієві, за-
явила й канцлер ФРН Ангела Меркель. За її 
словами, зусилля треба спрямовувати на пе-
реговори.

Риторика ж західних ЗМІ зводиться до ін-
шого: варто заморозити українським олігар-
хам гроші в банках, позбавити їх розкішних 
будинків, квартир та палаців у Європі - ситу-
ація у державі відразу зміниться.      

Експерти наводять причини, чому Євро-
па пасує. За інформацією вітчизняного ви-
дання «ПіК», від введення санкцій ЄС втрачає 
суттєві інвестиції, оскільки багатії з України 
та з СНД підгодовують Європу. Це не лише 
придбання нерухомості та кошти, вкладені 
у відпочинок і освіту своїх дітей. Європейці 
мають величезний козир, який притягує ле-
гальні й тіньові кошти з усього світу - безпе-
ку вкладення та зберігання капіталів. Це не-
ймовірні, за обсягом, кошти. Лише з України, 
кажуть експерти, щороку «втікає» близько 
$1 млрд. За даними міжнародного інституту 
«Global Financial Integrity», відтік «брудних» 
грошей з нашої держави у 2002-2011 роках 
склав $6,2 млрд. 

Страх перед Росією - ще одна з причин 
зволікань із санкціями з боку ЄС.  Отож, укра-
їнці повинні розраховувати на власні сили. 

Ольга ЧОРНА.  

Свідомий світ жахнувся і завмер…
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Коли вона виходить 
на сцену і починає 
співати, то жоден 

слухач не залишається 
байдужим - ліричне 
сопрано Олесі Лопацької 
зачіпає за живе.

Як зізнається, підбирає 
лише ті пісні, які мають глибо-
кий зміст, викликають у людей 
позитивні емоції.

- Коли починаю співати, 
подумки прошу Всевишньо-
го: «Боже, дай змогу заспіва-

ти так, щоб на очах хоча б од-
нієї людини побачити сльози», 
- каже Олеся Лопацька.

По-особливому її голос зву-
чить у церкві, коли співає про 
Господа. Часто співає не сама, а 
з діточками. А Бог послав їй, з 
чоловіком Степаном, двоє си-
ночків і двоє донечок. Старшо-
му, Вадимові, - 14-ий рік, Соло-
мії - 12, Пауліні - 9. Недавно, у 
кінці торішнього жовтня, ро-
дина поповнилася крихітним 
Максимком. 

- Ми його називаємо ма-
леньким подаруночком, бо 
наші дітки протягом трьох ро-
ків молилися і просили в Бога 
братика або сестричку. І ось є 
Максимко, - розповідають щас-
ливі батьки.

Дуже радіють передново-
річному «подарункові» старші 
діти. Вони купають Максимка, 
годують, перевдягають, ходять 
із братиком на прогулянку.

Узагалі, в родині вважа-
ють діточок особливим пода-

рунком, який потрібно уміти 
приймати, любити, виховати 
справжніми людьми, добрими 
християнами. І Лопацькі ма-
ють до цього великий батьків-
ський хист. 

Діти у родині - не тільки не-
замінні помічники, вони ще й 
творчі, кожен має свій талант 
і батьки намагаються це під-
тримувати. Вадим захоплю-
ється історією. Соломія навча-
ється у художній школі. Пау-
ліна грає на фортепіано - рів-

няється на свою талановиту 
маму. 

- Те, що Бог послав мені, я 
мушу віддати людям, - переко-
нана Олеся Лопацька. - І разом 
з чоловіком навчають христи-
янських чеснот дітей.

Родина Лопацьких своїм 
землякам-шумчанам щиро зи-
чить радісних, святкових, на-
віть у будні, миттєвостей у їхніх 
родинах. А для цього потрібні 
розуміння, злагода і любов. 

Алла ОМЕЛЬЧУК.

За час, що минув, доля 
премії складалася 
по-різному. На жаль, 

були й такі роки, коли її 
не вручали. 

Однак, знані у нашому краї 
та далеко за його межами не-
байдужі тернопільські літера-
тори, митці не полишали на-
дії належно поціновувати сво-
їх колег, які шедевральними 
творами та громадською ак-
тивністю продовжували жи-
вити коріння національної 
спадщини. Їх ініціатива увін-
чалася успіхом чотири роки 
тому, коли оновлена громад-
ська рада з відзначення премі-
єю знайшла повне взаєморо-
зуміння з учасниками тоді ще 
спілки, а нині Ліги підприєм-
ців «Українська справа» та за-
ручилася їхньою фінансовою 
підтримкою.

Минулої середи, у День Со-

борності України, у приміщен-
ні Тернопільського обласно-
го художнього музею відбу-
лося вручення всеукраїнської 
літературно-мистецької премії 
імені Братів Богдана та Левка 
Лепких за 2013 рік. За резуль-
татами таємного голосування 
членів громадської ради, яку 
очолює Богдан Хаварівський, 
лауреатами стали голова Тер-
нопільського осередку Науко-
вого товариства імені Тараса 
Шевченка професор Михайло 
Андрейчин, поет з Мелітополя 
Запорізької області Олег Гон-
чаренко, директор обласного 
художнього музею Ігор Дуда та 
громадсько-культурний діяч і 

краєзнавець з Бережан Богдан 
Тихий.

Богдан Хаварівський, Ми-
хайло Ониськів, Євген Безко-
ровайний, Богдан Мельничук, 
Віктор Уніят, Богдан Ничик та 
інші літератори і митці приві-
тали достойників і вручили їм 
високі відзнаки за популяри-
зацію літературної і життєвої 
спадщини наших славетних 
земляків братів Лепких, а та-
кож за вагомий особистий вне-
сок у творення сучасної укра-
їнської історії. Матеріальні ви-
нагороди з щирими побажан-
нями нових творчих здобутків 
Михайло Андрейчин, Олег Гон-
чаренко, Ігор Дуда та Богдан 

Тихий отримали від го-
лови правління Ліги 
підприємців «Україн-
ська справа» Михайла 
Ратушняка.

Присутніх на уро-
чистому зібрані тепло 
привітали викладачі 
і учні Тернопільської 
експериментальної 
школи мистецтв іме-
ні Ігоря Герети та юні 
учасники художньої са-
модіяльності з Бере-
жан.

Фото Івана 
ПШОНЯКА.

«Українська справа»  вручила премії 
імені Братів ЛепкихЦю високу всеукра-

їнську літературно-
мистецьку відзна-
ку ще на зорі наці-
онального відро-
дження заснував 
журнал «Тернопіль». 

Діти - це подарунок
 Всевишнього

Переконані Олеся та Степан Лопацькі з 
Шумська, які з любов’ю виховують двох 
синочків і двох донечок.

Активіст тернопільського 
Євромайдану Олександр 
Башта  передав у Київ 

символічний дарунок для 
добровольця Четвертої 
козацької сотні Самооборони  
Майдану Михайла Гаврилюка, 
якого показово катували 
бійці «Беркуту». 

Така чудова ідея з’явилася в 
Олександра, коли перед сесією об-
ласної ради 25 січня зустрів у залі 
засідань Верховного отамана укра-
їнського козацтва Ігоря Вардин-
ця. Розпитав, чи збирається він до 
Києва і чи знає Михайла. Почувши 
ствердну відповідь, вирішив подарувати українському герою, 
якого не зламали тортури українських силовиків, 40-міліметро-
вого бронзового козака Пилипа. 

- Увесь світ бачив знущання над Михайлом Гаврилюком. Таке 
робили лише комуно-нацисти, – зазначив Олександр Башта. – 
Саме тому він вартий мати оцього козака – символ нескореності 

та самовідданості.
 «Наш ДЕНЬ» уже пи-

сав про «Армію нескоре-
них» Олександра Башти. 
З  легкої руки тернопо-
лянина на світ з’явилися 
мініатюрні бронзові ли-
царі УПА. Колекційний 
набір з шести 40-мілі-
метрових фігурок «Ар-
мія нескорених» за лі-
чені дні підкорив сер-
ця українців. Більше со-
тні наборів вже розлеті-
лися по всій країні. Ко-
зак Пилип – це бронзо-
ва фігурка з нової серії 
«Запорізькі козаки», яка 
незабаром з’явиться на 
світ. На сьогодні вже го-
тові п’ять бронзових ко-
заків. Тож Михайлу по-
щастило стати першим 
власником унікального 
українського сувеніра. 

Юля 
ТОМЧИШИН.

Тернополянин подарував 
Михайлу Гаврилюку 
бронзового козака
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 Особливе місце в системі за-
собів захисту прав, свобод та за-
конних інтересів громадян посі-
дає реалізація їх права на звер-
нення. У статті 40 Конституції 
України зазначено, що усі мають 
право направляти індивідуаль-
ні чи колективні письмові звер-
нення або особисто звертати-
ся до органів державної влади, 
органів місцевого самовряду-
вання та посадових і службових 
осіб цих органів, що зобов’язані 
розглянути звернення і дати об-
ґрунтовану відповідь у встанов-
лений законом строк. 

Загальні засади реаліза-
ції права громадян на звернен-
ня визначено Законом Украї-
ни «Про звернення громадян», 
який набув чинності 17.10.1996 
року. Ним врегульовано питан-
ня практичної реалізації гро-
мадянами України наданого 
їм Конституцією України пра-
ва вносити в органи державної 
влади, об’єднання громадян від-
повідно до їх статуту пропози-
ції про поліпшення їх діяльнос-
ті, викривати недоліки в роботі, 
оскаржувати дії посадових осіб, 
державних і громадських орга-
нів. Також цим Законом вста-
новлюється механізм забезпе-
чення участі громадян в управ-
лінні державою, вирішенні пи-
тань, що стосуються інтересів 
окремого громадянина або гро-
мади в цілому. 

Однак варто зазначити, що 
дія названого Закону не по-
ширюється на порядок роз-
гляду заяв і скарг громадян, 
встановлений кримінальним 
процесуальним, цивільно-
процесуальним, трудовим за-
конодавством, законодавством 
про захист економічної конку-
ренції, законами України «Про 
судоустрій і статус суддів» та 
«Про доступ до судових рішень», 
Кодексом адміністративного су-
дочинства України. Звернення 
про надання безоплатної пра-
вової допомоги розглядають-
ся в порядку, встановленому За-
коном України «Про безоплатну 
правову допомогу».

Отже, у відповідності до 
статті 1 Закону України «Про 
звернення громадян» громадя-
ни України мають право звер-
нутися до органів державної 
влади, місцевого самовряду-
вання, об’єднань громадян, під-
приємств, установ, організа-

цій незалежно від форм влас-
ності, засобів масової інформа-
ції, посадових осіб відповідно 
до їх функціональних обов’язків 
із зауваженнями, скаргами та 
пропозиціями, що стосуються 
їх статутної діяльності, заявою 
або клопотанням щодо реаліза-
ції своїх соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і 
законних інтересів та скаргою 
про їх порушення. 

Особи, які не є громадяна-
ми України і законно знаходять-
ся  на її  території, мають таке 
ж право на подання звернення, 
якщо інше не передбачено між-
народними договорами. 

Закон дає право громадянам 
оскаржувати рішення, дії  чи  
бездіяльність, внаслідок яких: 
порушено права і законні інтер-
еси  чи  свободи громадянина 
(групи громадян); створено пе-
решкоди для здійснення грома-
дянином його прав і законних 
інтересів чи свобод; незаконно 
покладено на громадянина які-
небудь обов’язки або його не-
законно притягнуто до відпові-
дальності.  

Звернення, оформлені на-
лежним чином і подані у вста-
новленому порядку, підлягають 
обов’язковому прийняттю та 
розгляду. Забороняється відмо-
ва в прийнятті та розгляді звер-
нення з посиланням на полі-
тичні погляди, партійну належ-
ність, стать, вік, віросповідання, 
національність громадянина, 
незнання мови звернення. 

У випадках, коли звернен-
ня не містить даних, необхідних 
для прийняття обгрунтованого 
рішення органом чи посадовою 
особою, воно в той же термін по-
вертається громадянину з від-
повідними роз’ясненнями.  Крім 
того, в статті 8 Закону України 
«Про звернення громадян» за-
значено, що письмове звернен-
ня без зазначення  місця  про-
живання,  не підписане автором 
(авторами), а також таке, з яко-
го неможливо встановити ав-
торство, визнається анонімним 
і розгляду не підлягає. 

Завідувач сектору 
правової освіти, 

правової роботи та сис-
тематизації 

законодавства 
Тернопільського місь-

кого управління юстиції                         
Галина СОКАЛЬ.

Право на звернення – конституційне 
право кожного громадянина

Юридичні консультації «Нашого ДНЯ»

64-річна жителька Тернополя 
по телефону отримала 
тривожну звістку. 

«Ваш син причетний до важкого злочи-
ну. Його можуть посадити...», - повідомив 
незнайомий чоловік. Жінка сполошилася, 
а невідомий тим часом почав пояснювати, 
як уникнути покарання. Справу слід вирі-
шити, казав, негайно, щоб звільнити її сина 
від кримінальної відповідальності. Аде для 
цього, зазначив, потрібно заплатити велику 
суму грошей. Не роздумуючи, жінка віддала 
незнайомцеві 32 тисячі гривень. 

Згодом з’ясувалося, що ні до якого зло-
чину син не причетний, а пенсіонерка пот-
рапила на гачок до телефонних шахраїв. У 
такий же спосіб позбулася грошей ще одна 
жителька Тернополя. 54-річна жінка віддала 
невідомому 700 євро за звільнення від від-
повідальності  сина, який нібито скоїв ДТП. 
Як розповіла обдурена тернополянка, в обід-
ню пору до неї зателефонував чоловік, який 
назвався її сином. Насправді, родич потерпілої 
перебуває за кордоном, а тут раптом від нього 
дзвінок та ще й з тривожним повідомленням. 
Неприємна звістка збентежила жінку. Нічо-
го не з’ясовуючи, вона стала   виконувати всі 
умови співрозмовника. Гроші, як домовилися, 
віддала незнайомому чоловікові, котрий при-
йшов до неї додому.

 Те, що потрапила у тенета шахраїв, терно-
полянка  зрозуміла лише за кілька днів. Син 

зателефонував і запевнив, що з ним усе гаразд 
і в ніяке ДТП він не потрапляв.

Міліціонери розшукують осіб, причетних 
до шахрайств, і застерігають не бути надто 
довірливими. Попросіть людину, яка зателе-
фонувала, назвати ім’я родича, з яким начеб-
то сталося лихо, описати його зовнішність і 
відповісти на особисті запитання. Спробуйте 
і самі зателефонувати тому, хто «потребує не-
гайної допомоги». Адже у пройдисвітів одна 
мета – видурити гроші.

Банду злочинців, яка 
тримала у страху 
кілька областей 

України, організував 
35-річний тернополянин.  
За різноманітні  злочини 
він не раз потрапляв за 
грати. Та, повертаючись 
звідти, ще з більшим 
запалом брався за старе. 

Цього разу зломисникові 
та п’ятьом його поплічни-
кам майже рік часу вдавало-
ся конспірувати діяльність 
кримінальної групи. Злочи-
ни вони чинили з особливою 
жорстокістю та зухвалістю. 
Їм інкримінують пограбуван-
ня, вимагання, шахрайства, 
наркозлочини. Деяким потер-
пілим після «зустрічі» з бан-
дитами довелося звертатися 
до лікарів. Серед таких жертв 
– тернополянин, до квартири 
котрого нападники вдерлися 
з метою пограбування. Забрав-
ши майно, зловмисники ще й 
завдали тілесних ушкоджень 

потерпілому.
Наркотичний бізнес був 

невід’ємною складовою діяль-
ності банди.  Тут кожен з 
учасників теж виконував свій 
фронт робіт. Одні забезпечу-
вали постачання амфетаміну, 
інші займалися розширенням 
клієнтської бази та каналами 
збуту. Уже відомо, що психо-
активний препарат   завозили 
з-за кордону.

Зловмисників затримали у 
самому центрі Тернополя.  Сьо-

годні усі вони під вартою. Як 
повідомили у секторі зв’язків 
з громадськістю обласної 
міліції, під час обшуків у зло-
вмиснкиів вилучили вогне-
пальну та холодну зброю, на-
бої, наркотики, дерев’яні бити, 
маски, кошти, здобуті злочин-
ним шляхом, а також викра-
дені речі. 

Проводиться досудове роз-
слідування. Затриманих пере-
віряють на причетність до ін-
ших злочинів.

«Вашому синові загрожує кримінал... 
Готуйте гроші...»

З метою оперативного і по-
вного забезпечення правовою 
інформацією органів держав-
ної влади, підприємств, уста-
нов і організацій, забезпечен-
ня регулювання суспільних 
правовідносин на основі чин-
них нормативно-правових ак-
тів та на виконання доручення 
Прем’єр-міністра України від 12 
липня 2010 року № 42125/1/1-
10 щодо забезпечення органів 
державної влади, підприємств, 
установ і організацій «Офіцій-
ним вісником України» Терно-

пільське міське управління юс-
тиції інформує про можливість 
передплати бюлетеня «Офіцій-
ний вісник України» на I півріч-
чя 2014 року.

Передплату бюлетеня можна 
оформити у всіх поштових від-
діленнях, а також передплатних 
агенціях за такими передплат-
ними індексами:

«Офіційний вісник Украї-
ни» в журнальній формі (пері-
одичність випуску – 2 рази на 
тиждень, в середньому 1900 
сторінок правової інформації 

щомісячно): передплатний ін-
декс – 40433,

«Офіційний вісник України» 
електронний варіант (на CD-
диску) (періодичність випуску 
– 1 раз на місяць): передплат-
ний індекс – 48345.

Провідний спеціаліст сектору 
правової освіти,

правової роботи та система-
тизації законодавства

Тернопільського міського 
управління юстиції

Світлана ШУВАРІВСЬКА.

Триває передплата бюлетеня «Офіційний вісник України»

У Тернополі затримали банду злочинців

Майже 3,5 тисячі іноземців нині мешкають у Терно-
пільській області. Половина з них мають дозвіл постійно 
тут проживати, серед них найбільше – росіян. Решта пе-
ребувають тимчасово, переважно це студенти, які приї-
хали на запрошення вишів. 

Левова частка із них, понад тисяча, навчаються в Терно-
пільському медуніверситеті, майже три сотні є студентами 
технічного та економічного університетів. Найбільше сту-
дентів із Нігерії, чимало й поляків, є також громадяни Сьєра-
Леоне, Тунісу, Танзанії, Намібії, Свазіленду, Маврикію.

На жаль, не всі іноземці  законослухняні. Торік управлін-
ня міграційної служби області прийняло рішення про при-
мусове повернення щодо понад трьох десятків іноземних 
громадян. Також скасовано майже дві сотні посвідок на тим-
часове проживання.

Видворили понад 
30 іноземців-порушників
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Україна
Американський конгресмен 

назвав Путіна «бандитом» 
Спікер Палати представників Кон-

гресу США Джон Бейнер назвав прези-
дента Росії Володимира Путіна «бан-
дитом». На думку політика, Путін з не-
повагою ставиться до своїх сусідів. Рес-
публіканець Бейнер розкритикував 
президента РФ в ефірі програми «The 
Tonight Show» із Джім Лено на телекана-
лі NBC. «Президент Обама «повинен про-
тистояти йому і краще захищати інтер-
еси Америки та наших союзників, осо-
бливо у Східній Європі», заявив Бейнер в 
інтерв’ю. Ведучі нагадали, що у Бейнера 
це не перша заява стосовно Росії та Путі-
на - торік він вимагав переглянути полі-
тику США з перезавантаження відносин 
з Росією, звинувативши президента РФ 
у тому, що він має надто сильну носталь-
гію за Радянським Союзом. 

Армія безробітних 
збільшиться 

на 13 мільйонів осіб 
Повільне економічне відновлення 

у 2013 році не призвело до вирішен-
ня кризи зайнятості, йдеться у допо-
віді Міжнародної організації праці, по-
відомляє «Фінмаркет». Торік загальна 
чисельність безробітних у глобальному 
масштабі склала 202 мільйона людей. По-
рівняно з попереднім роком, армія безро-
бітних виросла на 5 мільйонів осіб. Чис-
ло безробітних молодих людей у віці від 
15 до 24 років склало 74,5 мільйона. Най-
більше їх - у країнах Близького Сходу, Пів-
нічної Африки, Латинської Америки і Ка-
рибського басейну та на півдні Європи. У 
країнах Європи і Центральної Азії рівень 
безробіття серед молоді складає 18 відсо-
тків. У деяких країнах не вчиться і не пра-
цює кожна четверта молода людина. Че-
рез п’ять років армія безробітних збіль-
шиться ще на 13 мільйонів, прогнозують 
експерти.  

Менеджер Yahoo! 
отримає понад $100 млн. 

за звільнення 
«Золотий парашут», виплачений 

головному операційному директо-
ру Yahoo! Енріке де Кастро за звільнен-
ня з компанії, стане одним із найбіль-
ших в історії американських корпорацій, 
пише «Forbes». За інформацією видання, 
компенсація де Кастро за те, що він піде з 
Yahoo!, складе $109 мільйонів. Якщо роз-
ділити цю суму на кількість днів, які ме-
неджер працював у компанії, вийде $244 
тисячі на добу, включаючи вихідні. Де Ка-
стро пропрацював у Yahoo! 15 місяців. Він 
перейшов у компанію з «Google» у жовтні 
2012 року з ініціативи нового гендиректо-
ра Yahoo! Маріси Маєр, яка також раніше 
працювала на керівних посадах у «Google». 
Однак, за неофіційними даними, де Ка-
стро не зміг спрацюватися з Маєр, і вона 
оголосила про його звільнення. 

У Давосі акціонерів 
великих компаній 

звинуватили у жадібності 
Акціонери великих міжнарод-

них компаній розраховують лише на 
отримання швидкого прибутку, зая-
вила на форумі у Давосі голова амери-
канської харчової компанії «PepsiCo» 
Індра Нуйі, пише газета «The Daily 
Telegraph». За її словами, великі компанії 
перебувають під тиском цих акціонерів-
активістів, які наполягають на отриман-
ні швидких доходів. «Практика показує, 
що часто активні міноритарні акціонери 
не зацікавлені у довгостроковій стабіль-
ності бізнесу і реалізації корпоративних 

програм соціальної відповідальності», - 
сказала Нуйі. Голова «PepsiCo» у своєму 
виступі закликала акціонерів думати не 
лише про гроші, але й враховувати спосо-
би заробітку. 

Google боротиметься 
з цензурою в інтернеті

Компанія Google обіцяє обійти 
інтернет-цензуру у світі та обмежен-
ня у пошуку за допомогою спеціально-
го механізму шифрування інформації. 
Про плани інтернет-гіганта розповів го-
лова ради директорів Google Ерік Шмідт 
на Давоському економічному форумі. 
Технологія шифрування даних може ста-
ти реальністю вже протягом наступних 
десяти років, пише «Wall Street Journal». 

Китайцям чисте небо 
показують по телевізору

Над Пекіном повисла щільна хма-
ра смогу, у результаті чого мешкан-
ці китайської столиці сонця не бачи-
ли вже кілька тижнів. Влада КНР ра-
дить дітям і літнім людям не виходити 
на вулицю. По всьому місту поставили 
гігантські телеекрани, на яких транслю-
ють кадри чистого неба. Біля кожного з 
таких екранів збирається чимало людей. 
Пекінці дуже сумують за природним сві-
том і гарною погодою. Телеекрани сьо-
годні єдиний шанс поглянути на ясне 
небо. Влада не дає прогнозів, коли еко-
логічна ситуація в Пекіні поліпшиться.  

Олімпіада в Сочі викликає 
побоювання  

Американським атлетам, які висту-
патимуть на Олімпіаді в Сочі, буде реко-
мендовано не одягати командну фор-
му з логотипами США за межами офі-
ційних об’єктів з міркувань безпеки. 
Про це американським ЗМІ повідомив ви-
сокопоставлений чиновник з адміністра-
ції держдепу, ім’я якого не вказують. І до-
дав: така практика є звичайною для забез-
печення безпеки на масштабних спортив-
них подіях. Представник адміністрації на-
гадав, що в Сочі паралельно працюватиме 
й ФБР. США розгорне спільний операцій-
ний центр для безпеки на іграх. Крім того, 
занепокоєння американської сторони ви-
кликають повідомлення про оголошений 
в Росії розшук терористки-смертниці, яка 
може загрожувати терактом на майбутніх 
іграх в Сочі. Тому адміністрація США зая-
вила, що планує тримати два кораблі в ак-
ваторії Чорного моря з метою, у тому чис-
лі, й можливої евакуації американських 
громадян. 

У США очікують 
мінус 40 градусів

Арктичний циклон повернув Се-
редньому заходу США рекордно низькі 
температури, що місцями можуть ся-
гати мінус 40 градусів, а також потуж-
ні штормові вітри. Тут знову зупиня-
ється активне життя, закривають школи, 
місцева влада радить людям залишатися 
вдома, повідомляє Укрінформ. Найбіль-
ший холод, до 41 градуса морозу, метео-
рологи прогнозують найближчими дня-
ми в Міннеаполісі. Погодні умови погір-
шуються поривчастими штормовими ві-
трами. Зокрема, жителі Північної Дакоти 
відчували пориви вітру зі швидкістю до 
98 км/год. У сусідніх штатах заметілі бло-
кували дороги до канадського кордону. 
Постраждало регулярне залізничне спо-
лучення. Температури разом із вітрами 
можуть побити сезонні рекорди 30-річ-
ної давнини. 

Налякані олігархи 
скуповують валюту

В Україні почалася паніка через па-
діння курсу гривні. Відповідно, попит на 
валюту виріс у півтора-два рази. Кинули-
ся скуповувати валюту не лише пересічні 
українці, а й налякані олігархи та бізнесме-
ни. Останні поспіхом виводять гроші за кор-
дон. Курс може здійнятися до 10 гривень за 
долар. Експерти з небажанням дають кур-
сові прогнози, оскільки вони зараз форму-
ються під впливом політичного і спекуля-
тивного факторів. Загалом на цей тиждень 
«малюють» два сценарії: або держбанки бу-
дуть намагатися закріпити курс гривні на 
рівні 8,5 грн/дол., або його трохи знизять 
- до 8,4-8,45 грн/дол. Варто також зазначи-
ти, що вкладники продовжували достро-
ково знімати кошти з депозитів. «Близько 
70-75 відсотків вкладників, які звертають-
ся за зняттям депозиту, вдається відмовити 
забирати гроші. Але майже 25-30 відсотків 
клієнтів усе ж розривають договори», - ска-
зав заступник голови правління «VAB Бан-
ку» Антон Шаперенков. 
Кабмін розробив постанову 

про блокування сайтів
Уряд розробив проект постанови, 

що регулює процес розгляду питання 
про обмеження доступу до інтернет-
ресурсів. Про це йдеться в проекті по-
станови, передає УНІАН. Згідно з доку-
ментом, ініціювати питання про блоку-
вання сайтів зможе будь-яка фізична або 
юридична особа, направивши експертам 
письмову заяву. Також питання про обме-
ження доступу до інтернет-ресурсів мо-
жуть поставити перед Нацкомісією з ре-
гулювання зв’язку (НКРЗІ) та самі експер-
ти. Склад експертної комісії формувати-
меться Службою безпеки України, Мініс-
терством внутрішніх справ, Нацкомісією 
з фондового ринку і Держфінмоніторин-
гом. Після проведення аналізу інтернет-
ресурсу експертами на підставі надано-
го висновку НКРЗІ впродовж семи робо-
чих днів прийматиме остаточне рішен-
ня щодо відключення сайтів. Віднови-
ти доступ до сайту телеком-оператори 
та інтернет-провайдери зможуть у тому 
випадку, якщо експерти або «Укрдержре-
єстр» відкликали свій висновок або ж піс-
ля оскарження рішення в суді.

На тисячу емігрантів 
повертається тільки один 

Українці останнім часом все часті-
ше мігрують за кордон на постійне міс-
це проживання. Так, уперше за десять 
років потік співвітчизників, які виїжджа-
ють за кордон, продемонстрував стрімке 
зростання. За даними Держстату, у 2013 
році число емігрантів зросло до 20 тисяч 
осіб. Серед основних країн, куди мігрува-
ла найбільша кількість людей - Росія, Ні-
меччина, США, Ізраїль, Білорусь, Чехія, 
Канада. За словами експертів, головни-
ми мотиваціями для переїзду є невпевне-
ність у завтрашньому дні на батьківщині, 
незадоволення владою, відсутність пер-
спектив з бізнесом. І якщо раніше укра-
їнці виїжджали, щоб заробити, то зараз 
додалися інші фактори - доступність на-
вчання на Заході та зростання виїзно-
го туризму, повідомив «Кореспонденту» 
Андрій Биченко, директор соціологічної 
служби Центру Разумкова. На тисячу емі-
грантів повертається тільки один. 

Держава торік отримала 
«гуманітарки» на $41 млн.
У 2013 році в Україну ввезли гума-

нітарної допомоги більш, ніж на $41 
млн., повідомила прес-служба Міндо-
ходів і зборів. Майже 40 відсотків «гума-
нітарки» імпортували з Німеччини. Серед 
лідерів також США - 12 відсотків та Нідер-

ланди - 11. Найпопулярнішою категорією 
ввезених товарів стали текстильні виро-
би та взуття. Суб’єкти зовнішньоеконо-
мічної діяльності імпортували понад чо-
тири тисячі тонн такого вантажу на за-
гальну суму $4,6 млн. Машин, устаткуван-
ня та автотранспорту було ввезено майже 
на $10 млн. 

Однак, найбільшу суму ввезеної гума-
нітарної допомоги - понад $20 млн. - скла-
ла продукція хімічної промисловості та 
каучук. Торік ввезено 532 тонни фарма-
цевтичних товарів, добрива, ефірних олій, 
мийних засобів, іншої хімічної продукції.
Зарплата «топів» перевищує 

середню у 30 разів
У минулому році максимальна офі-

ційна зарплата «топів» в Україні скла-
дала 120 тисяч гривень на місяць. А в 
середньому топ-менеджерам платять від 
30 до 80 тисяч. Багато заробляють і їхні 
помічники, повідомляє кадровий портал 
«HeadHunter». За даними експертів, «пра-
вій руці» керівники готові платити від 10 
тисяч гривень на місяць. Якщо порівня-
ти доходи «топів» з офіційною середньою 
зарплатою в країні, виходить, що успішні 
керівники заробляють у 9-37 разів біль-
ше, ніж спеціаліст середньої ланки.

Протести знизили ціни 
на квартири у центрі Києва 

У центрі столиці через протести 
впали ціни на оренду та продаж квар-
тир. Приміром, орендувати двокімнатне 
помешкання з видом на Майдан можна за 
450 грн. на добу замість 750 грн., повідо-
мляє ТСН. А купити «однушку» біля адмі-
ністрації президента можна лише за $120 
тис. Ріелтори кажуть: ціну можна збити 
вдвічі, якщо ситуація не заспокоїться. І за-
значають: зараз на прилеглих до Хреща-
тика і Грушевського вулицях житло роз-
продають «за копійки». «Значна части-
на людей занижує вартість квартир на 20 
відсотків, але є й такі, хто панікує і бажає 
швидше продати нерухомість у зв’язку з 
виїздом за кордон. Такі можуть скинути 
реальному покупцю і 50 відсотків ціни», 
- розповів глава Нацради ріелторської па-
лати Віктор Несін. За його словами, ціни 
на квартири впали тимчасово, до закін-
чення протистояння, але прогнозує, що 
надалі нерухомість у центрі буде користу-
ватися меншим попитом. 

Путіна просять 
не кредитувати Україну

Лідер російської партії «Грома-
дянська платформа» Ірина Прохоро-
ва (рідна сестра мільярдера Михай-
ла Прохорова, який також є головою 
федерального політичного комітету 
партії ) пропонує заморозити видачу 
Україні кредиту у суму $15 млрд. че-
рез політичну кризу. Про це повідоми-
ли у прес-службі «Громадянської плат-
форми». «Видавати кредит країні, керів-
ництво якої перебуває в політичному ко-
лапсі, - це все одно, що діяти за логікою 
Остапа Бендера, який збирав гроші на 
ремонт П’ятигорського провалля», - ска-
зала Прохорова. Вона пропонує уряду РФ 
заморозити виділення кредиту до мо-
менту відновлення в Україні правового 
порядку і роботи всіх інститутів влади. 
У партії вважають, що на тлі новин про 
зниження курсу рубля та різкого зрос-
тання євро ризикові вкладення для Ро-
сії - дуже велика розкіш.

Україна Світ

nday.te.ua

Триває передплата бюлетеня «Офіційний вісник України»
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Суглоби лікує сіль

Знаєте, я все для себе вирішив - 
Волю вже не можна обміняти
Ні на гроші, на амністії чи виграші: 
Тут  мороз,  а вдома - тепла хата.
Знаєте, я все вже усвідомив –
Гідності не зможуть побороти
Ні кийки в руках примар в шоломах,

Ні гранатні спалахи навпроти.
Знаєте, народ для себе вирішив -
Нашу силу вже нікому не зламати:
Ні щурам, які прицілом нишпорять,
Навіть кулям, які можуть наздогнати. 

Свідомий світ побачив і здригнувсь.
Скорботи дим ховає сонце нині.

Загинули вірмен і білорус
В бою проти диктату в Україні…

Микола затис у порепані долоні свою змор-
довану голову, аби не трісла від розпуки. За ши-
бою біліли сніги, а перед очима клубочився чор-
ний дим та палахтіла заграва. Важко зітхнув, 
перехрестився, поклав руку на фотографію си-
нів, що лежала на пойорданському обрусі.

–  Галю, – із тріскучим хрипом вирвалося та 
покотилося закутками, – тáм наші діти, але…

Пальцями вчавлював запечені очі, щоби зга-
сити уяву, та вогонь вже полонив усеньке тіло.

–  Прости… Не стримав… Не вберіг..
Узяв світлину, погладив, як найдорожче…
– Петро дзвонив у суботу, що їх при зброї  ви-

ставили супроти люду, а Павло, вчувши це, зі-
брав одіж та подався туди ж з колєґами … Гос-
поди!

Впав чолом до столу та загамселив кулака-
ми.

– Боже, за що ти нас… О, нéлюде ж ти, нéлюде! 
– гаратав по беззахисному столі. 

А перед очима розросталося огниво, поло-
нило і кімнату, і все довкола. Дихати ставало 
тяжко від кіптяви.

– Галино, ти вже там, на небесі, а я туди́ хочу 
– до ни́х…

І видалося на мить – уже на краю барикади 
поміж такими як сам. І легко стало, допоки не 
пролунав свист та вибух біля ніг, які переверну-
ли все. Спалах розірваної гранати чорним кре-
пом заслонив світ, а понад дзвінкою тишею з 
обох боків почулися такі рідні голоси:

– Тату!..
Двоє у обіймах припали до безпомічного 

тіла на огненно-зледенілій землі.
             Олег ГЕРМАН.

ЗА  МЕЖЕЮ

***
Я в такому, бачиш, відрядженні,
Звідки люди приходять незрячими.
Де ведуться якісь перемовини,
Найміцніші коктейлі замовлені.
Тут, забувши про маму з татом,
Називаються гордим птахом,
Полонених ганяють голими,
А для захисту цілять в голови.
Тут калічать і зносять повністю,

Відзначаючи День Соборності,
Викрадають, збивають з ніг,
Поливають водою в сніг.
Тут повітря – із газу вата.
Тут уже почали вбивати…
Але, знаєш, тут кожен сяє:
«Переможемо. Обіцяєм».
І з здобутком, безмежно цінним,
Я приїду додому цілим.

Тетяна ВЛАСОВА.

Не шукайте таємного змісту,
Просто доля, мов карта лягла:
Двоє хлопців зібралися в місто,
Двоє хлопців з одного села.
Незіпсовані, сильні, красиві,
Їм обом ще нема й двадцяти,
Їхні мами ще зовсім не сиві.
Їх просили себе берегти. 

І шляхи їх згубились в тумані,
Різні долі, як різні пісні…
Хто ж міг думати, що – на Майда-
ні,
Знов зустрінуться раптом вони.
Як від повені вруниться річка,
Так зіткнулись – очима й чолом.
Та в одного в руках єврострічка,
А на іншому – чорний шолом. 

Двоє хлопців спізнались одразу
І від подиву вклякли немов.
Перший знав тільки волю наказу,
Другий з власної волі прийшов.

І дивились – не те, щоб привітно,
Але злоби не знала душа,
Та між ними в ту мить непомітно
Вже лягла неприступна межа…

І запахло в повітрі війною,
І накрила Хрещатик імла.
Та між тою й цією стіною –
Двоє хлопців з одного села!
І у темному мороці ночі
Ніби промінь з небес зазорів, –
Їм згадалися мамині очі
І прощальні слова матерів:

«Там іконка в кишені сорочки,
Матір Божа на щастя лежить…
Бережіть себе в світі, синочки,
І Вкраїну свою бережіть!
І нікому ніколи не дайте,
Щоб земля наша кров’ю спливла,
Пам’ятайте про це, пам’ятайте!!!
Ви ж бо хлопці з одного села!».

Анатолій МАТВІЙЧУК.

ДВОЄ НА МАЙДАНІ…

…Недільного дня, коли охоплений полум’ям громадянського спротиву Київ прощався із загиблими активістами, на 
лютому холоді мерзли і вмирали тендітні квіти. Ніби за рідними синами плакали матері, не соромилися своїх сліз 
мужні чоловіки. Пронизливий вітер терзав синьо-жовті знамена з чорними стрічками і, здавалося, життя сповіль-
нило свій біг, завмерло у хвилині скорботи за героями, які з вірою та надією у кращу долю народу відійшли  у засвіти. 

На морозі вмирали квіти, на барикадах воскресала Україна... 

На морозі вмирали квіти...

Михайло  Жизневський Сергій  Нігоян

Юрій Вербицький

Роман  Сеник

Багатьох активістів 
Євромайдану 
досі шукають

За даними групи 
«Євромайдан-SOS» станом 
на 27 січня, нараховувалося 
27 таких осіб, а за даними ак-
тивіста цієї групи, правоза-
хисника Назарія Боярського 
– розшукують 36 людей.

«Євромайдан-SOS» за-
значає, що їхні дані неповні 
й отримані з трьох джерел: 
сторінка групи у Фейсбуку, 
«гаряча телефонна лінія» та 
медіа.

А Назарій Боярський у ві-
второк повідомив, що з 16 
січня було втрачено зв’язок 
із 92-ма учасниками акцій 
протесту. З них 56 громад-
ських активістів вже розшу-
кали.

«Місцеперебування 36 
осіб досі невідоме, їхні теле-
фони не відповідають. Од-
ним з найтривожніших фак-
тів залишається зникнення 
одного з лідерів АвтоМайда-
ну Дмитра Булатова, про яко-
го немає звісток вже майже 
тиждень», - зазначив він.

Керівник медпункту Май-
дану Олег Мусій повідомив, 
що з 19 січня близько 1000 
чоловік отримали травми під 
час акцій протесту на вули-
ці Грушевського. Близько 50 
отримали тяжкі поранення і 
були госпіталізовані, повідо-
мляє «Українська правда».
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НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі  краплини 

Цілющі ліки можна знайти і в саду. 
Гілочки  фруктових дерев і ягідників 
додадуть сил і підтримають захисні 

сили організму. Прислухаймося до порад 
фітотерапевтів.

Настої та відвари, приготовлені зі зрізаних гілочок 
яблуні й груші, мають протимікробну, протизапальну і 
відхаркуючу дію.

2 ч. ложки ретельно подрібнених тонких гілочок за-
лийте склянкою окропу, тримайте на слабкому вогні 
7-10 хвилин, настоюйте годину, процідіть і приймайте 
по третині склянки теплого настою 2-3 рази на день за 
півгодини до їди при частих ГРЗ і для їх профілактики, 
коли є набряки і як загальнозміцнюючий засіб.

Прохолодним відваром гілок яблуні зі щіпкою шав-
лії корисно вмиватися для відсвіження й омолодження 
шкіри.

Настої і відвари гілочок вишні корисні у разі колітів й 
атонії кишківника, особливо у старшому віці. 1 ст. ложку 
подрібнених вишневих гілочок залийте склянкою окро-
пу, тримайте на слабкому вогні 10 хвилин, настоюйте го-
дину, процідіть і долийте настій до початкового обсягу. 
Приймайте по 1 столовій ложці тричі на день за 15 хви-
лин до їди.

Дрібка гілочок сливи надасть звичайному чаю осо-
бливого смаку й аромату. Крім того, приготовлені з цих 
гілочок відвари й настої (за попередньою рецептурою) 
допоможуть при застуді з кашлем.

Малина - визнаний протизапальний і жарознижуючий 
засіб. Разом з тим, у зрізаних дрібних гілочках містяться 
саліцитати, які знижують підвищену в’язкість крові.

1 ст. ложку подрібнених кінчиків малинових пагонів 
залийте склянкою окропу, тримайте на слабкому вогні 
3-5 хвилин, настоюйте годину, процідіть. Приймайте по 
2-3 ст. ложки настою 2-3 рази на день між прийомами їжі. 

А от щоб лікуватися обліпихою, зачекайте до весни. 
Молоді паростки містять біологічно активні речовини, 
зокрема аскорбінову кислоту. Вони допомагають зни-
жувати підвищений артеріальний тиск. Візьміть жме-
ню подрібнених кінчиків гілочок обліпихи і по 1 ч. ложці 
м’яти перцевої та меліси, залийте склянкою окропу, на-
стоюйте під кришкою півгодини, процідіть, відтисніть 
сировину. Приймайте по чверті склянки настою 2-3 рази 
на день до їди.

Також дуже корисні подрібнені молоді пагони кущів 
смородини. Вони помічні при захворюваннях суглобів, 
ревматичних, подагричних болях, позаяк виводять солі 
сечової кислоти. 1 ст. ложку подрібнених гілочок залий-
те 1,5 склянки окропу (але не кип’ятіть!), настоюйте в 
термосі годину, процідіть і вживайте по чверті склянки 
на день.

Якщо немає часу готувати цілющі настої, відвари, то 
хоча б додавайте суміш гілочок з різних дерев і кущів у 
звичайний чорний або зелений чай, але перед тим об-
дайте їх окропом. 

Так називають калган за його 
здатність повертати людині сили 
й здоров’я. Кажуть, що тi, що вжи-
вають його, живуть довше. А ще 
корінь калгану збирали жiнки й 
додавали своїм чоловiкам у пит-
во. З такою жiнкою чоловiк почу-
вався орлом. Вчені, які вивчали 
цілющі властивості калгану, під-
твердили, що це справжня комо-
ра цінних для людського організ-
му речовин. 

Сучасна медицина викорис-
товує калган як протизапальний, 
відхаркувальний, болезаспокій-
ливий і заспокійливий засіб – для 
лікування запалень кишечника, 
виразки шлунка, туберкульозу та 
емфіземи легенів, кашлю і про-
носів. Відвари з кореня застосо-
вують при гінекологічних захво-
рюваннях. Калган допомагає при 
зубному болі, хворобах нирок, пе-
чінки, а ще це надійний в’язкий, 
кровоспинний та бактерицидний 
засіб. Але перед тим, як застосо-
вувати його, бажано проконсуль-

туватися з лікарем.
Найчастіше у домашній прак-

тиці використовують відвар. Для 
цього 50 г сухого коріння залива-
ють 0,5 л гарячої води, доводять 
до кипіння і тримають на повіль-
ному вогні 30 хв., потім долива-
ють кип’ячену воду до первин-
ного об’єму. Приймають по 1 сто-
ловій ложці 3 рази на день перед 
їжею або за годину після їжі при 
проносі, запальних захворюван-
нях шлунково-кишкового трак-
ту, різних внутрішніх кровотечах.

Для полоскань порожнини 
рота і горла відвар кореня готу-
ють у такій пропорції: 2 столові 
ложки подрібненого коріння за-
ливають 0,5 л води, кип’ятять 20 
хвилин, настоюють укутавши 1 
годину, проціджують. Полощуть 
6 — 8 разів при ангіні, запаленні 
ясен і слизової оболонки ротової 
порожнини.

Спиртна настоянка готуєть-
ся так: на півлітра горілки бе-
руть100 г коріння і витримують 

у темному місці протягом 20 днів. 
При хворобах легенів, нирок, пе-
чінки доза вживання — 30-40 г на 
прийом. Три рази на день.

Корінь калгану з давніх-давен 
застосовувався і для приготуван-
ня шлункових лікувальних горі-
лок. Рецепт 1: корінь калгану — 
10 г, насіння кропу — 10 г. Рецепт 
2: корінь калгану — 10 г, насін-
ня коріандру — 10 г, ягоди ялівця 
— 2 г, корінь лепехи — 1 г. В обох 
випадках інгредієнти настоюють 
на 1 літрі горілки протягом трьох 
тижнів у теплому місці, збовтую-
чи вміст раз на два дні. Після за-
кінчення настій фільтрують. При-
ймають по одній ст. ложціраз на 
день перед їжею. 

Зі свіжого коріння калгану ро-
блять мазь. Для цього 5 г подріб-
неної сировини змішують зі 150 г 
розтопленого свіжого вершково-
го масла, кип’ятять 5 хв. і проці-
джують у теплому вигляді. Маз-
зю змащують тріщини шкіри рук, 
ніг, обвітрені губи.

У народній медицині є й багато 
засобів, приготовлених на основі 
солі.

Наприклад, у разі остеохондрозу і п’яткових 
шпор рекомендують скористатися таким ре-
цептом: 3 стручки червоного гіркого перцю, 1 
склянку крупної солі залити 0,5 л коньяку, на-
стояти 5 діб. Прикладати примочки до хворих 
місць.

У разі артрозу дрібних суглобів (зокрема, 
пальців рук і ніг) народна медицина рекомен-
дує щовечора робити «пісково-сольові» ванни. 
Змішати сіль із річковим піском у пропорції 1:1, 
підігріти на сковороді і «закопувати» в цю су-
міш пальці, тримаючи, доки не охолоне.

Якщо розтягнули зв’язки, кухонну сіль 
змішують з борошном у пропорції 1:1, дода-

ють трішки води, замішують дуже туге тісто. 
Хворе місце кілька разів обгортають ковбас-
кою із цього тіста, як джгутом, зверху забин-
товують.

Для зовнішнього лікування сольовим розчи-
ном його застосовують у пов’язці, а не в комп-
ресі, щоб забезпечити «дихання» ураженої ді-
лянки тіла. Що стосується концентрації розчи-
ну, то він не має перевищувати 8-10% (2 чайні 
ложки кухонної солі на 250 мл води – це 8%-й 
розчин: використовують зазвичай у пов’язках 
для дітей; 2 чайні ложки кухонної солі на 200 
мл води – це 10%-й розчин). Застосування роз-
чину вищої концентрації може спричинити руй-
нування капілярів у тканинах. Пов’язку накла-
дають на чисте, вимите водою і милом тіло, піс-
ля її зняття шкіру споліскують. 

козацький 
женьшень

Калган – 

Ось ще кілька рецептів народної медицини:
Настоянка калгану на горілці є чудовим жовчогінним і болетамувальним засобом, її застосову-

ють у разі холециститу, ентероколіту, дисбактеріозу. Для приготування беруть 5 частин хорошої го-
рілки чи 70% спирту, 1 частину висушеного коріння калгану. Настоюють у пляшці з темного скла 14 
днів, кожного дня струшуючи пляшку. Приймають по 50 мл цієї настоянки, розведеної з водою, 1 раз 
на день перед сном. Ця настоянка також помічна у разі слабкості в ногах і бронхіті. Крім того, її мож-
на вживати з профілактичною метою – для підтримання сил. Горілка, настояна на калгані, має при-
ємний смак, схожий на коньяк.

У  разі захворювань щитоподібної залози готують таку настоянку: 150-300 г коріння заливають 
500 мл горілки, настоюють протягом місяця, проціджують, приймають по 30 крапель 3 рази на день 
за 15-20 хв. до їди.

Для зміцнення ясен кладуть під язик шматочок сушеного кореня й смокчуть як льодяник по 10-
15 хв. удень і перед сном, після чищення зубів.

Тим, хто страждає від аденоми простати, народна медицина радить взяти у рівних частинах по-
дрібнені корінь калгану, корінь солодки й корінь кропиви. 100 г суміші залити 0,5 л горілки, настояти 
в темному місці протягом місяця, періодично струшуючи, процідити. Приймати по 30 крапель 3 рази 
на день до їди, запиваючи відваром меліси.

У разі екземи мокрої роблять примочки з такого настою: 3 столові ложки кореню калгану зали-
ти 0, 5 л води, довести до кипіння й кип’ятити 10 хвилин, настояти 4 години, процідити. Робити при-
мочки на уражені місця.

Для лікування цирозу печінки 25 г подрібненої трави і 5 г кореню калгану залити 600 мл окро-
пу, тримати 30 хв. на водяній бані, настояти 30 хв., процідити. Приймати теплим по 50-100 мл 3 рази 
на день за 2 години до їди протягом 1,5- 2 місяців і профілактично 2 рази на рік протягом місяця вес-
ною й восени.

Гілочки – не у вогонь, 
а в окріп...

Суглоби лікує сіль
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Струни серця

Ві
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Я куплю полотна білосніжний сувій
І на нім намалюю світанок,
Ще траву, і росу, й щебетання птахів...
Все це буде картини початок.
Намалюю квітки, намалюю птахи!
Неопізнану зоряну тишу.
Намалюю любов, намалюю пісні, 
І весну з переходом у літо!
Ще небесну блакить і бурхливі річки,
Безкінечність пшеничного поля,
Материнські молитви і щирі вірші,
Намалюю своїм дітям долі!
Теплі літні дощі і серпневий туман,
Літа бабиного павутинки.
Ані біль, ані сум, ні тривожний обман - 
Лише щастя приємні хвилинки!
Буде висіти це полотно на стіні,
Буде радувати людям душі,
А я буду надалі писати вірші,
Малювати миттєвості буду!

Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА  
разом з дочкою Олею. 

(Пісня для гурту «Тріода»).
с. Кривчики Збаразького району.

з Днем народження добру 
і красиву дівчину, ученицю 

Галицького коледжу
Оленку Хомяк 

з с. Буцнів  
Тернопільського району.

Ось і наступило світле свято - 
Тобі сьогодні вже 16 літ:
Вже привітань і радості багато,
І навіть сонце з неба шле тобі привіт.
Ти тільки - тільки починаєш жити,
І ще попереду ціле життя...
Усі тобі ми хочем побажати
Йди вперто і сміливо в майбуття.
Життя - це дуже важка штука,
Не кожен може перейти.
Один старається пробігти,
А інший просто проповзти.
Тобі ми так бажаєм жити,
Щоб оглядаючись назад,
Могла ти завжди посміхатись,
Згадавши пройдений весь шлях.
Життя - це кожен день як подвиг,
Життя - це кожен рік вершина,
Дай же тобі, Боже, мужності і сили.
Хай для тебе буде гарна кожна днина.
Дорога Оленко, будь завжди щаслива.
Пам’ятай, що щастя дуже просто
Буває різного зросту:
З найвищих гір -  до долини
В залежності від людини.
Не будь досягнутим щаслива,
Не вдовільняйся тим, що зробила,
Бо лиш тоді життя щасливе,
Коли зробити хочеш неможливе.

З повагою 
і любов’ю - 
рідні та 
друзі.

«Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Стала собі щебетати, 
Господаря викликати…» 

На фото: ( зліва направо) - юні щедрувальни-
ці, учениці Жуківської загальноосвітньої школи 
ім. Б. Лепкого Бережанського району  Оксана Під-
лужна,  Марічка Шагай та  Наталія Лищишин.

Фото Інни ДАНИЛКІВ.

Перехожі здивовано на неї озиралися: 
стара, зовсім не схожа на жебрачку жінка 
порпалася в смітті. Я зупинилася навпроти 
неї. Спохопилася: жінку цю я добре знаю! 
Була вона мачухою моєї давньої подруги. 
Утім, чи можна було називати Настю мачу-
хою?

Давно це було. Кілька десятків літ тому, 
коли прийшов до Насті свататися удівець  
Максим. Настя жениха не чекала. Зігріва-
ла у серці пам’ять про чоловіка Миколу, ко-
трий рано залишив білий світ. Усі ці роки 
він стежив за Настиним життям з портре-
та. Пізніми вечорами, повернувшись 
із ферми, Настя готувала 
вечерю на двох. За вече-
рею вона розмовляла з Ми-
колою, сперечалась з ним, 
про щось радилася. Настя 
вже звикла до самотності, 
і прихід Максима до її оселі 
був, ніби сніг на зеленому листі.

Знала: привела Максима до неї біда. 
Трьох діток залишила йому покійна дру-
жина Марія. Найстаршій, Олі, було тоді ві-
сім років. Наталі – шість. Найменшенькому, 
Василькові, минув лише рочок. 

Тієї ночі Настя не спала. Мов слизькі на-
мистинки, перебирала у голові Максимові 
слова. Воно, може, і його правда: літа спли-
вають, як листя за водою. Колись приплен-
тається до неї старість – не буде й кому 
ковтка води подати. Максимові діти мо-
жуть стати і Настиними. Буде колись у неї 
велика родина.

Обійстя удівця Максима неначе знову 
розквітло, відколи в хаті поселилася Настя. 
Жінка усьому вміла дати лад. Молодші, Ва-
силько і Наталя, одразу кликали Настю ма-
мою. А котрогось дня це слово вихопилося 
і у найстаршої Олі. 

Діти підростали. Росли і клопоти про 
них. Найбільше боялась Настя, аби її діти 
не почувалися сиротами. Інколи, таємно 
від Максима, вона робила їм поблажки, по-
турала забаганкам. Сама шила для них об-
новки. Найкраще плаття на випускному 

балу, звісно, було в її Олі. “Дівчинка того 
варта”, - запевняла Настя Максима. Здаєть-
ся, що й Олина золота медаль більше вті-
шила Настю, ніж Максима.

Коли Оля вступила до педагогічного ін-
ституту, щотижня готувала для неї Настя 
важку сумку: “Щоб добре вчитися, треба 
добре їсти”, - любила повторювати доньці.

Було нелегко. Особливо тоді, коли за-
хворів малий Василько. Лікарі визнали у 
нього важку недугу крові. Максим аж зіста-
рився від горя. Принишк якось. І коли од-
ного дня Насті зателефонували, що Макси-
ма з роботи забрала швидка, вона вперше 
безутішно розридалася…

Лікарі призначили Максимові першу 
групу інвалідності. Мучили його нестерп-
ні болі у хребті. Чомусь важкими ставали 
ноги. Але катастрофічно не вистачало ко-
штів на лікування. І для Максима, і для ма-
лого Василька. Тепер довгими вечорами 
стукотіла у Настиній кімнаті швейна ма-
шинка. Щоб підзаробити якусь копійку, На-
стя обшивала сусідів і знайомих.

Минали роки. Прилетіли і радісні вісті. 
Троє весіль відшуміло на їхньому подвірї. 
Василь і Наталя жили зі своїми сім’ями у 
Тернополі. Олине сімейство зосталося вдо-
ма. Якось на сімейній раді Олин чоловік 
Павло запропонував продати Настину хату, 
що багато років правила їм за дачу. Зойкну-
ло Настине серце. А потім погодилась з ді-
тьми: справді, несила їй обробляти стіль-
ки землі. Вистачає городу біля їхньої хати…

Гроші Настя поділила між дітьми. Мізер-
ну частку залишила для себе і Максима. Ра-
діла: тепер він знову зможе поїхати у сана-
торій. Але їхати у Крим Максим категорич-
но відмовився. Приховав від Насті страшну 
правду, яку випадково підслухав у кабінеті 
лікаря: лічені дні осталося йому жити. Нія-

кі ліки вже не потрібні. Недавно навіть при-
снилось, що Марія кличе його до себе.  

З тихим сумом в очах однієї січневої 
ночі Максим помер. Побивалася за ним На-
стя. Аж захворіла. Снилися їй жахливі сни. 
Наче йде вона одна чорною пустелею. Душ-
но їй. Страшенно хочеться пити. Вона спо-
тикається об каміння і падає. Враз доліта-
ють до неї знайомі голоси. Так, це голоси її 
дітей. Оля і Павло говорять про Настю. Про 
те, що скоро відвезуть її у якийсь приту-
лок, у дім престарілих, де Насті буде краще, 
ніж у них. Обважнілою рукою Настя смикає 
себе за волосся: чи це сон? Чи все насправ-
ді? Вона вже чітко чує розмову Олі і Пав-

ла. Не вірить іще, що більше 
вже їм не потрібна.

Настя ледве встала з 
ліжка. Молотом їй било у 
скронях. Зав’язала у вуз-
лик кілька своїх речей. Пе-
рехрестилася. І коли усі по-
снули, тихенько вийшла у 

ніч. 
Відтоді ось уже півроку тиняється На-

стя по вокзалах, жебракує. Вона не проти 
заробити чесну копійку. Піти б, приміром, 
нянькою в добру сім’ю.  Але люди відмов-
ляють їй, бояться жінки з вулиці. Тому про-
сить Всевишнього, щоб послав їй смерть.

Ось такою, худою, знищеною, зустрі-
ла її в обласному центрі і я. Вислухала сум-
ну сповідь. Дала їй гривню, яка, звичайно, 
Настю не врятує. Вдома не виходила мені 
з голови думка: треба було ще щось для 
неї зробити. І чомусь перед моїми очима 
постала Ольга, названа Настина донька, а 
моя давня подруга, ще школярка. Був тоді 
липень. Якось почався сильний дощ. Небо 
розколювали сліпучі блискавки. Несамови-
тий вітер збивав липовий цвіт. Нараз я по-
чула сильний стукіт у двері. “Хто б це в таку 
негоду  ? ”- подумала. Не повірила власним 
очам: Оля ! Стоїть мокра вся, аж труситься. 
Виймає з-за пазухи кошеня: “Ось, візьміть. 
Знайшла його біля вашого дому. Не блука-
ти ж йому голодним на вулиці…” 

Чому ж тепер голодною блукає її мама?
Марія МАЛІЦЬКА.

Стефу Гнатівну школярі прозвали 
Зіркою. Бо викладала астрономію. Ні-
коли не зобидила жодного учня. І роз-
повідала про далекі галактики, зірки й 
сузір’я так цікаво, що звичайний шкіль-
ний предмет видавався таємничою, за-
гадковою казкою.

Крім астрономії, Стефа Гнатівна 
вела у дівчаток трудове навчання. Вчи-
ла шити, вишивати, готувати простень-
кі страви. У невеличкому райцентрі всі 
знали: в учительки золоті руки. Сама ж 
одягалася скромно. Сірий, синій, білий, 
чорний кольори підсилювали смуток, 
що зрадливо причаївся в її очах. 

Якось купила гарну тканину. Квіти 
на ній аж сміялися. Пошила сукню. Іллю, 
чоловіка, обновка дружини роздратува-
ла. 

- Вчителька не повинна одягати-
ся, наче жінка легкої поведінки. Віддай 
свою моду кому-небудь. Не про шиття 
думай - про синів. І город заростає. 

- Скільки того городу? Кілька соти-
ків! Міг би й допомогти. 

- Не чоловіча робота - з сапкою за міс-
то бігати. Я - завгар. Відповідальність 
маю перед людьми. 

Стефа не розуміла, чому Іллі подоба-
ється її принижувати. Чому злився, коли 
після заміжжя розпускала довге волос-
ся. Тепер - тільки «хвіст» або «дулька». 
Чому не може терпіти одяганок веселих, 
яскравих тонів. Чому за п’ятнадцять ро-
ків їхнього подружнього життя так і не 
запам’ятав, де лежать ложки-виделки і 
не вміє навіть готову їжу підігріти.

Стефа ні на 
що не наріка-
ла. Але люди 
й без того ба-
чили: щастя, по до-
розі до вчительки, заблукало й звернуло 
на іншу вулицю.       

У неї було два найкращих місця на 
землі - школа і город. Якби дзвінок не 
нагадував, що урок закінчився, могла 
б годинами мандрувати у розповідях 
Всесвітом, заворожувати учнів історі-
ями про людей, що відкривали зорі… 
А на городі, упереміж з картоплею, ка-
пустою та іншою всячиною, її зустрі-
чали квіти, метушливі бджілки, за-
думані джмелі. Стефа одягала свою 
душу у строкаті квіткові кольори. І під 
пташино-бджолиний переспів утіка-
ла подумки в інші світи, про які колись 
мріяла. 

- Гнатівно, зачекайте-но! - гукнула 
сусідка Славця. - Ви зі школи? А я з рин-

ку. Мій зірвиголова вчора на футболі 
капці порвав. Ходила дивитися, скільки 
взувачка коштує. Дороге все. Ваші хлоп-
ці до науки тягнуться. А мій з футболу і 
двійок не вилазить. А ви, Гнатівно, доки 
будете витівки свого терпіти?

- Кого? Який з моїх синів щось натво-
рив?

- Та про Іллю я! 
- А що?..
- А то не знаєте? З бухгалтеркою зі 

своєї роботи лямур крутить. Все місто 
знає, а ви ні?! Вона й мізинця вашого не 
вартує. Ой… Клятий язик. Ви, Гнатівно, 
зла на мене не тримайте. 

Увечері, при синах, запитала чолові-
ка, чи це правда. Не відпирався. 

- Тату, ти повинен піти від нас, - зо-
всім по-дорослому сказав старший, чо-
тирнадцятирічний син Ярослав. - Ти ні-
коли не поважав маму і не любив нас. 

- Ярославе, Сергійку, як же ми… самі? 
Це ж ваш тато…

- І піду! Піду! - вигукнув Ілля. 

Коли хлопці полягали спати, Стефа 
почала опам’ятовувати чоловіка: стільки 
років прожили. Сини ось-ось дорослими 
стануть. Та й що люди скажуть. 

- Жінка повинна бути, як вогонь, а ти… 
сірість, ні одягнутися по-людськи, ні… 

- Ти ж дорікав мені нормальним одя-
гом, розпущеним волоссям. Забув? Не лю-
бив зі мною ходити на забави. Навіть до 
своєї родини їздив сам. І на синів уваги не 
звертав. А знаєш, іди… 

Ілля перебрався до своєї бухгалтерки. 
А Стефа подала на розлучення. 

…Першого вересня Стефу Гнатів-
ну було не впізнати. Вперше прийшла 
у брючному костюмі кольору морської 
хвилі, в босоніжках на підборах і з модно 
укладеним волоссям.    

- Ну, Зірка!.. Клас! - перемовлялися 
учні. 

- Самі костюм шили? - цікавилися вчи-
телі.               

Вечорами Стефа щось шила або пе-
решивала для замовників. Учительської 

зарплати не вистачало. Їй байдуже, що ду-
мали колеги. Зрештою, вони й самі прихо-
дили до Стефи, аби пофантазувала над 
тканиною. 

…Час збігав, наче вода крізь решето. 
Славко з Сергієм закінчили школу. Ста-
ли студентами. Вивчились. Привели неві-
сток. Старший син подався жити у столи-
цю, молодший - в обласний центр. Уже й 
прийшла пора про пенсію думати. 

- Стефо Гнатівно, підете на пенсію, чи 
хотіли б ще попрацювати трошки? – запи-
тав директор. 

Вирішила: рік-два попрацює, а тоді 
відпочиватиме. Правда, останнім часом 
почала швидше втомлюватися. Сини ра-
дили звернутися до лікарів. «Це вже вік, 
діти». А на серці ставало тривожно… 

- Онкологія у вас, Стефо Гнатівно, - 
тихо мовила медичка, колишня учениця 
Софійка. Тепер Софія Петрівна.  

- Скільки мені залишилося?
- Стефо Гнатівно, будете жити і жити. 

А зараз потрібно лікуватися. І не думати 
про погане.

Вчителька сумно усміхнулася. Софій-
ка завжди червоніла, коли говорила не-
правду.

…Яблуні, що росли біля лікарні, роз-
квітли неймовірно щедро. Стефа вдихала 
аромат весни і на шовкові пелюски скапу-
вали її зболені сльози. 

- Пані, не поливайте цвіт слізьми, бо 
вродять гіркі яблука. Я - Федір Степано-
вич. Пацієнт цієї ж лікарні, - представився 
незнойомий чоловік. - Вдівець. Радію, що 
нікому буде оплакувати.

- Ви ще й жартуєте… 
Вони зустрічалися під яблунями і го-

ворили, говорили… Інколи Стефа забува-

ла, що перед нею не учень, а її ровесник, і 
розповідала про далекі зорі й галактики. 
А він чемно слухав.

- Знаєте, Федоре, це, мабуть, недореч-
но, але найбільше шкодую за двома реча-
ми. Завжди хотіла навчитися танцювати 
вальс і побачити пальми. Не встигла… 

- Стефцю Гнатівно, я навчу вас валь-
сувати. Змолоду гарно танцював. І ви 
обов’яково побачите пальми. Починаємо 
перший урок. Раз-два-три… раз…

Худорлявий, високий, він був схожий 
на хлопчиська з передчасно посивілим 
волоссям. Через вікна на них дивилися 
хворі, медсестрички, лікарі. Хтось плакав, 
хтось усміхався, хтось у ці миті забував 
про свої недуги… 

- Раз-два-три… раз… 
Федір Степанович ніжно підтримував 

Стефу Гнатівну. Їй паморочилося в голо-
ві. Чи то від хвороби, чи від перших кро-
ків вальсу…  

Серпневі ночі сипали на землю зорі. 
Стефа любила зорепади - це святе небес-
не божевілля. В одну з таких ночей її душа 
відлетіла на котрусь із далеких галактик. 

Федір Степанович уже не мав з ким 
вальсувати. І не міг…  

Йому приснилася Стефа. Щаслива, 
вродлива, усміхнена. «Я живу в дуже гар-
ному місті, - розповідала. - Його оточують 
високі гори, вкриті снігами. Але в самому 
місті тепло. Тут ростуть пальми і манда-
рини. Мені тут дуже добре. Ходімте, я по-
кажу вам місто…».

Він ішов разом зі Стефою пальмовою 
алеєю. Розглядав дивні, казкові, будиноч-
ки. Запитав, чому немає людей. Відповіді 
не почув. Лише тихі звуки вальсу…

Ольга ЧОРНА. 

гніздечко
Сімейне

Сокровенне

вальс…
Я навчу вас 
танцювати

В одній звичайнісінькій 
людській душі жили Кохання і 
Любов...

Вони були дуже схожі, як 
близнята, але поводили себе 
зовсім по-різному. Кохання 
було сліпим від природи, Лю-
бов мала ідеальний зір. 

Коли Кохання взагалі не 
помічало ніяких недоліків, Лю-
бов все чудово бачила і при-
ймала. 

Коли Кохання гуляло в пар-
ку під місяцем, дарувало квіти 
і захлиналось у вирі щасливих 
емоцій, Любов терпляче чека-
ла самотніми холодними ноча-

ми. Коли Кохання розпливало-
ся в компліментах, Любов  го-
ворила жорстку правду, лікую-
чи болем. 

Кохання знало безліч ніж-
них і ласкавих слів, Любов про-
сто вміла дарувати спокій. 

Коли Кохання кричало: „Я 
не проживу без тебе!”, Любов,  
тихо помираючи, відпускала 
на свободу. 

Коли Кохання безсило би-
лося в істериці, вимагаючи 
взаємності, Любов проводила 

безсонні ночі біля лікарняно-
го ліжка, ні на що незважаючи. 

Коли Кохання, дивлячись в 
постаріле зів’яле лице, відвер-
нулося, і, жаліючи себе, розта-
нуло, як сніг, залишивши душу 
назавжди, Любов залишилась, 
вдихаючи життя в холодні по-
синілі губи. 

- Я тут безсила, - сказала 
Смерть, тихо танучи услід за 
Коханням. 

- Чому ж так відбуваєть-
ся? – запитав молоденький Ан-

гел у старого, сповненого му-
дрістю Ангела , зазираючи з ці-
кавістю у сповнену Любов’ю 
душу. 

- Все просто, - відповів ста-
рий Ангел, який на своєму віку 
бачив мільйони людських душ. 

- Все просто. Коли народи-
лося Кохання – засяяла нова 
яскрава зірка, даруючи красу і 
радість всім навколо. Коли на-
родилася Любов – посміхнувся 
Бог. А посміхається він, повір-
те, не так часто.

Невигадана історія

Жебрачка

Притча
Коли посміхнувся БогІз циклу  

«Елегія мого світанку»

ЗАБАРВЛЕННЯ 
Кохання — колір життя. Без кохання 

життя прозоре і його вже не помічаєш. 
Навіть втішаючись славою. Навіть, як 
зорі пилок золотавий тобі надсипають. 

Навіть, коли маєш до кого сказати 
слово відкрите. І приступити ближче до 
вогняної ріки умовностей. Навіть як, за-
лишаючи слід на папері, можеш тут зу-
пинити мить на зоряний час. 

Без кохання життя прозоре, як об-
терті крильця метелика, як вицвілі очі 
суму. Як весна без веснянок. 

Додай у моє життя барв. Яскравих 
барв…

ЗАСЛІIПЛЕННЯ 
Займаю аркуш простору костуром 

сліпого. Наставила темних цяток-слідів 
на білому мареві. І не відаю, що творю 
непоправне — підводить чутливість, з 
якою не зрівняються видющі очі. 

Живу абстракціями — такими нежи-
вучими довкруг. Творю фантазії-міражі, 
які розпадаються сонячними зайчиками. 

І ти не зупиниш. Мав би сказати: спи-
нися, заверши свої мрійливі подорожі. А 
то навпаки — все більше наближаєш-
ся, господарюєш в моїх мареннях, заслі-
плюєш. 

Чистий до тебе мій аркуш простору 
тепер помережаний уривчастими карді-
ограмами душевного сум’яття. 

Воно вкралось у глибінь і не знає ні 
виходу, ні каяття. 

Мій аркуш простору позначений ця-
точками зустрічей. Як стародавня кар-
та, що виявляє забуті, затаєні скарби. 

Затаєні від самої себе і такі відомі 
усім. Очі не примружу, аби в них не чита-
ли смутку, притрушеного усмішкою. 

Ти бачиш мою душу. 
Мою внутрішність, очищену жи-

вильним дощем твого погляду. 
Не тягне на весняні епітети — цей 

наркотик юності не для нас. Зі своїми 
абстракціями не на жарт подоросліша-
ла, дорівнюючись, визріваючи для ін-
шої любові. 

До тієї, яка прийшла.
Зоряна ЗАМКОВА.
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Голова оргкомітету Об’єднаного 
чемпіонату Валерій Газзаєв розповів 
про свою роботу в Україні та знову на-
голосив, що необхідно створювати 
об’єднаний чемпіонат. 

За його словами, у Росії та Україні фут-
бол знаходиться на досить високому рів-
ні. Рейтинг УЄФА у нас приблизно однако-
вий. Якщо ми зараз об’єднаємо обидві ліги, 
то будуть грати найкращі команди, і у нас 
буде більше шансів досягти великих пере-
мог.

 - За 20 років існування українського і 
російського чемпіонату ми виграли лише 
три Кубки УЄФА. Потрібно думати про ін-
теграцію. У світовій політиці та економі-
ці країни об’єднуються в митні, економічні 
союзи. У спорті те ж саме відбувається. Ми 
повинні рухатися вперед, інакше у фіналах 
Ліги чемпіонів, чемпіонату світу будемо 
присутні тільки як уболівальники. Росій-
ська національна збірна повинна регуляр-

но брати участь у світових і європейських 
першостях, інакше вона буде деградувати. 
Зазначу, що Об’єднаний чемпіонат Росії і 
України - виключно комерційна і спортив-
на задумка. Ніякої політики тут немаєска-
зав Газзаєв в ефірі “Русского радио”.

Натомість, український півзахисник 
Олександр Алієв, що підписав контр-
акт з махачкалинським «Анжи», не ба-
чить сенсу в об’єднаному чемпіонаті Ро-
сії і України.

- Для нас, футболістів, це було б здоро-
во. Більше яскравих, цікавих матчів, біль-
ше турнірної інтриги. Але якщо думати 
глобально, то користі від цього чемпіона-
ту не буде.

Російський чемпіонат через це по-
страждає, а український і зовсім буде по-
хований. З лідерами все зрозуміло. А що 
робити з іншими командами, з першою лі-
гою, з другою? – запитує він в ініціаторів 
об’єднаного чемпіонату.

Гравець збірної Укра-
їни і німецької «Баварії» 
Анатолій Тимощук пові-
домив, що влітку зали-
шить команду  і перейде 
до іншого європейського 
провідного клубу. 

- Я вже визначив-
ся, з яким клубом пла-
ную зв’язати своє майбут-
нє, але через домовленос-
ті і пошану до обох клу-
бів і моїх партнерів по ко-
манді, я планую це зроби-
ти після завершення сезо-
ну. Можу тільки сказати, 
що цей клуб не зі США або 
Азії, а в Європі, і є провід-
ним клубом у своєму чемпі-
онаті. Але це вже буде в но-
вому сезоні, а поки продо-
вжується поточний, я від-
чуваю задоволення від ро-
боти у моєму нинішньому 
клубі, - зазначив Анатолій.

Україна потрапила до другого 
кошика жеребкування 
кваліфікації Євро-2016

Кошик 1: Іспанія, Німеччина, Нідер-
ланди, Англія, Італія, Португалія, Греція, 
Росія, Боснія.

Кошик 2: УКРАЇНА, Хорватія, Швеція, 
Данія, Швейцарія, Бельгія, Чехія, Угор-
щина, Ірландія.

Кошик 3: Сербія, Туреччина, Слове-
нія, Ізраїль, Норвегія, Словаччина, Руму-
нія, Австрія, Польща.

Кошик 4: Чорногорія, Вірменія, Шот-
ландія, Фінляндія, Латвія, Вельс, Болга-
рія, Естонія, Білорусь.

Кошик 5: Ісландія, Північна Ірлан-
дія, Албанія, Литва, Молдова, Македонія, 
Азербайджан, Грузія, Кіпр.

Кошик 6: Люксембург, Казахстан, 
Ліхтенштейн, Фарерські острови, Маль-
та, Андорра, Сан-Марино, Гібралтар.

Жеребкування відбіркових груп від-
будеться 23-го лютого. У наступних зма-
ганнях змінилася не лише кількість 
учасників фінального етапу, а й схема 
кваліфікаційних матчів. Це зроблено для 
того, щоб уболівальники отримали мож-
ливість побачити більше ігор в прямому 
ефірі.

Нова концепція «Тиждень футболу» 
передбачає проведення матчів з четвер-

га по вівторок, з часом початку переваж-
но о 18:00 (CET) і 20:45 (CET) по вихідних 
і о 20:45 (CET) по буднях.

Спарені матчі гратимуться за наступ-
ною схемою - четвер/неділя, п’ятниця/
понеділок або субота/вівторок.

Дати відбіркових матчів:
Тур 1 : 7/8/9 вересня 2014
Тур 2 : 9/10/11 жовтня 2014
Тур 3 : 12/13/14 жовтня 2014
Тур 4 : 14/15/16 листопада 2014
Тур 5 : 27/28/29 березня 2015
Тур 6 : 12/13/14 червня 2015
Тур 7 : 3/4/5 вересня 2015
Тур 8 : 6/7/8 вересня 2015
Тур 9 : 8/9/10 жовтня 2015
Тур 10 : 11/12/13 жовтня 2015
Дев’ять переможців груп, дев’ять ко-

манд, що зайняли другі місця, і найкра-
щий із володарів третіх місць отрима-
ють прямі путівки у фінальний турнір. 
Вісім інших збірних, що посядуть треті 
місця, розіграють ще чотири перепустки 
в стикових матчах.

Дати стикових матчів:
Перші матчі: 12/13/14 листопада 

2015
Матчі-відповіді: 15/16/17 листопада 

2015
Жеребкування фінального етапу від-

будеться у Парижі 12 грудня 2015.

Список клубів: «Карпати», «Динамо», «Дніпро», «Шахтар», «Металіст», 
«Чорноморець», «Ворскла», «Таврія», «Металург» Запоріжжя, «Зоря», «Во-
линь», ФК «Миколаїв», «Славутич», ФК «Тернопіль», «Десна», «Кристал».

 Також до акції приєдналися і фанати відродженого криворізького 
«Кривбасу», пише INTV.

Карта футбольних ультрас України, 
які стали на захист народу

Найбільш принциповою 
боротьба обіцяє бути 
у Харкові, куди завітає 

«Динамо».
До цієї стадії змагань пробились 4 

представника Прем’єр-ліги, а також по 
2 команди з Першої та Другої ліг. Жереб 
був сліпим, тобто таким, де кожній ко-
манді міг потрапити будь-хто з окрес-
леного кола суперників. Обмеження ді-
яли для визначення господаря поля. Зо-
крема, клуби-представники нижчих ліг 
автоматично приймають більш титуло-
ваних опонентів. У випадку з найбільш 

рейтинговою парою, там «Металіст» 
став господарем, оскільки досі у поточ-
ному розіграші не грав вдома, тоді як 
«Динамо» приймало донецький «Мета-
лург».

Наводимо перелік пар 
1/4 фіналу Кубка України:

«Славутич» Черкаси (2Л) - «Нива» 
«Десна» Чернігів (1Л) - «Шахтар» 
«Тернопіль» (2Л) - «Чорноморець» 
«Металіст» Харків - «Динамо» Київ
Базовий день для проведення перелі-

чених поєдинків − 26 березня.

Визначено  пари  1/4  фіналу  Кубка  України

На старті Європершості

Наші спортсмени 
носитимуть одяг у 
традиційній синьо-

жовтій кольоровій гамі.
У Києві представили олімпійську 

форму української команди на XXII 
зимових Олімпійських іграх в Сочі, 
які пройдуть з 7-го по 23-тє лютого.

В урочистому відкритті Екіпіру-
вального центру взяли участь прези-
дент НОК Сергій Бубки і Міністр мо-
лоді та спорту Равіль Сафіуллін.

Кожен член офіційної команди 
отримає комплект спортивної (не-

змагальної) форми з 22 найменувань 
та 12 найменувань парадної форми 
для церемоній.

Першими зі спортсменів форму 
приміряли: Яків Годорожа (фігурне ка-
тання) та Софія Власова (шорт-трек).

- Приємно, що під час кожних 
Олімпійських ігор громадськість 
обов’язково згадує українську ко-
манду як одну із найстильніших. Та-
кої честі удостоюються далеко не всі 
збірні! Впевнений, що форма сподо-
бається і спортсменам, і вболівальни-
кам, - заявив Бубка.

Олімпійська форма українців

26 січня у Харкові 
завершився 
молодіжний чемпіонат 

України з боксу. У ваговій 
категорії до 64 кілограмів 
виступив тернополянин Віктор 
Петров, повідомив sports.te.ua

 Нашому боксеру рівних не було. Фі-
нальний поєдинок завершився перемо-
гою за рішенням суддів над боксером із 
Києва.

За підсумками цього чемпіонату буде 
сформовано збірну України для виступу 
на чемпіонаті Світу з боксу.

Тернопільський 
боксер - чемпіон України

Чи, справді, необхідно 
створити єдину лігу? 

Ще все попереду
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Пан Ігор з дитинства 
захоплювався музи-
кою, грав на  скрип-

ці. Після школи закінчив му-
зичне училище. Як професій-
ний скрипаль, соліст симфо-
нічного оркестру виробни-
чого об’єднання «Ватра» ра-
зом з творчими колектива-
ми він об’їздив десятки країн. 
У 90-х роках, коли промисло-
вість краю занепала, довелося 
скрипалеві шукати нової робо-
ти. Працював таксистом, меха-
ніком рефрижератора, навіть 
оператором котельні. Якось 
пан Ігор прочитав про домаш-
ні теплиці в газеті. Його заці-
кавила ця ідея і він вирішив 
облаштувати таке агрономіч-
не диво на своїй присадибній 
ділянці.  Спершу посадив ово-
чі — огірки, помідори, цибулю. 
Але це не приносило добрих 
прибутків та ще й протребува-
ло багато зусиль. 

«Тому я вирішив зайняти-
ся не дуже поширеною в нашо-
му краї справою — вирощуван-
ням екзотичних дерев, — роз-
повідає тернополянин.— Про-
читав багато спеціальної літе-
ратури, познайомився з фахів-
цями цієї справи з інших регі-
онів і згодом наважився ство-
рити у своїй теплиці малень-
кі тропіки. Саджанці лимонів, 
мандаринів та апельсинів я 
придбав у київського селекці-
онера  Анатолія Патія, вивчив 
його досвід. Ніхто не вірив, що 
мені це вдасться, але наполе-
гливість дала свої результати». 

Господарю довелося по-

вністю поміняти в теплиці ро-
дючий шар ґрунту і настелити 
новий, товщиною 40 см. Для 
цього він привіз чотири ван-
тажівки землі: одну такої, яку 
використовують у теплицях, 
інші – лісового ґрунту та піс-
ку. Встановив у теплиці пічку-
буржуйку. Позитивно те, що не 
потрібно підтримувати постій-
но високу температуру. Напри-
клад, коли взимку сильні мо-
рози, то у теплиці може бути 
навіть 5 градусів тепла, а от 
для помідорів та огірків необ-
хідно близько 20 градусів.

Спочатку тернопільській 
садівник три роки обривав 
цвіт, не давав деревам плодо-
носити, щоб вони пішли в ко-
ріння і стали міцнішими. А те-
пер щороку збирає урожаї. 
Як з’явилися перші плоди, всі 
приходили до Чубатих диви-
тися на це диво.

Коли потрапляєш в тепли-
цю, здається, що це малень-
кий оазис, райський острів се-
ред засніженого Тернополя. 
Тут немає дорогого обладнан-
ня, особливих зручностей. Пан 
Ігор зробив все своїми руками. 
Завдяки любові до природи, 
щирій турботі і щоденній на-
полегливій праці його тропіки 
квітнуть, розростаються і да-
ють свої смачні плоди. 

Найбільше садівник пиша-
ється лимонними деревами. Їх 
у теплиці найбільше, адже ці 
рослинки найкраще прижили-
ся і дуже добре плодоносять. 
Їх достатньо підливати раз у 
тиждень  в літню пору, а взим-

ку лише раз на місяць. Перед 
поливом обов’язково потрібно 
підігрівати воду. Лимони лю-
блять тепло. А от прямого со-
нячного проміння - ні. Влітку 
на теплицю натягують спеці-
альну сітку. Щоб лимонні де-
рева краще росли, раз у місяць 
ґрунт потрібно підживлюва-
ти попелом, розведеним во-
дою. За словами Ігоря Чубато-
го, лимони, якщо їх не зривати, 
можуть висіти на дереві три 
роки. Достиглий фрукт навесні 
знову зеленіє, а восени — жов-
тіє. І так безперервно. Але все-
таки краще їх споживати у пер-
ший рік, тому що з часом шкір-
ка грубшає і стає твердою, хоча 
смакові якості не змінюються 

Середня вага тернопіль-
ських лимонів — 600–800 гра-
мів. Справжнім рекордсменом 
став плід вагою трохи більше 
одного кілограма. 

– Масовий збір урожаю за-
звичай напередодні свят: Ми-
колая і Новим роком, - каже пан 
Ігор. – Частину залишаю собі, 
решту продаю на ринку. Уже на 
початку березня цитрусові роз-
квітають. Це  треба бачити - на-
вколо все біле! Цвіт - рясний і 

дуже ароматний. Коли темпера-
тура повітря піднімається вище 
+24С, я відчиняю навстіж вікна. 
На запах злітаються бджоли і 
кружляють тут роями. 

Апельсини та мандари-
ни вибагливіші за лимони. 
Спершу вони не плодоноси-
ли. «Лише згодом я вичитав 
у книжці, -  ділиться госпо-
дар, - що відстань між лимон-
ним і апельсиновим деревом 
повинна бути не менша двох 
метрів, оскільки лимон заби-
рає всі поживні речовини. До-
велося посадити апельсинове 
і мандаринове дерево ближче 
до входу і вони почали плодо-
носити. Домашні цитрусові ви-
явились набагато солодші за 
ті, які можна купити на ринку 
і більші за розмірами». 

Успішно ростуть і плодоно-
сять у тернопільській тепли-
ці і банани. Пан Ігор каже, що 
цю рослину дуже добре виро-
щувати вдома, адже для неї по-
трібна температура вища від 
16 градусів тепла. Плоди кім-
натного банана невеличкі, але 
дуже смачні і соковиті. 

А ось ананаси можуть заво-
дити в хаті лише терплячі люди. 

На відміну від бананів та ли-
монів дозріває цей заморський 
фрукт 2 роки і потребує бага-
то тепла і світла. Ця культура 
складна в розмноженні, зате лег-
ка в утриманні. Якщо забудьку-
ватий хазяїн довго не поливати-
ме ананаси - вони від цього дуже 
не постраждають, адже можуть 
витримати без води шість ро-
ків. Чудова квітка милує око аж 
півтора року. За смаком україн-
ський ананас набагато солод-
ший за імпортні, які здебiльшого 
зривають недозрілими. 

У тропічному садочку пана 
Ігоря можна побачити справ-
жнісіньке кавове дерево. Що-
правда домашньої кави він ще 
не встиг скуштувати, адже ді-
литься достиглими зернятами 
з друзями, які хочуть мати цю 
рослинку вдома.. 

Окрім різноманітної екзо-
тики у теплиці знайшлося міс-
це для різноманітних вазонів, 
пальм, алое, саджанців троянд. 
Кожна рослинка особлива і ці-
кава по-своєму. 

Окрім естетичної насоло-
ди, яку не можна не отримати, 
дивлячись на екзотичні дерев-
ця з колекції пана Ігоря та вди-
хаючи аромат їхніх квітів, рос-
лини та плоди в кімнаті мають 
практичне значення. Напри-
клад, листя лимона очищує по-
вітря, виділяючи фітонциди, 
які вбивають 90 відсотків хво-
роботворних бактерій.

Тож екскурсії у тропічний 
куточок приносять ще й ко-
ристь для здоров’я.

Юля ТОМЧИШИН.

Цитрусовий рай 
Iгоря Чубатого

На вулиці сніг та мороз, а на подвір’ї Ігоря 
Чубатого квітнуть та дозрівають лимони. У 
його теплиці справжній райський куточок, де 

завжди панує літо. Тут ростуть лимони, мандарини, 
банани, ананаси і навіть кавове дерево. Домашні 
фрукти ароматні, соковиті і набагато смачніші за ті, 
що продають на ринку. Журналісту «Нашого Дня» 
пощастило побувати у дивовижному саді Ігоря 
Чубатого і навіть скуштувати незвичайні лимони. 

Тернополянин вже тринадцять років вирощує 
в своїй теплиці екзотичні фрукти 

Народний синоптик Валерій 
Некрасов на противагу 
професійним метеорологам 

складає прогноз погоди за 
власною методикою. Про це 
інформує «Волинська правда». 

 Заснована вона на багаторічних спо-
стереженнях за кліматом, біосферою, 
земними процесами і взаємодією пла-
нет. І якщо професіонали розраховують 
погоду на найближчі три дні, то Валерій 
Іванович дає довгостроковий прогноз – 
на увесь рік вперед. 

«У 2014 році нас чекають справжні 
погодні «гойдалки»: кидатиме, що нази-
вається, то в жар, то в холод», – каже си-
ноптик. 

 За його прогнозом, початок лютого 
буде «сирим», але потім останній місяць 
зими візьме реванш і традиційно випробує 
українців на міцність 20-градусними моро-
зами. Холоди підуть на спад у третій декаді.

 Втім, на ранній прихід весни споді-
ватися не варто – початок березня буде 
морозним, до початку квітня протрима-
ється холодна дощова погода. А 10-15 
квітня і зовсім очікуються заморозки. 
Після настане різке потепління, і 1 трав-
ня будемо вже ходити в футболках.

 Зате літо триватиме чотири з полови-
ною місяці. При цьому максимальна тем-
пература в липні складе +32 , а в серпні 
аж +35. Перша половина вересня також 
буде по-літньому теплою. У жовтні наста-

не осінь, а в листопаді – перші заморозки.
 З природних катаклізмів Некрасов 

передбачає в прийдешньому році рясні 
зливи, град, сильні вітри. Засуха загро-
жує Криму та Херсонщині. Разом з тим 
очікується врожай яблук і абрикосів, а 
також грибів.

 Валерій Іванович відомий ще й тим, 
що чи не єдиний у світі створює кален-
дар «критичних» днів – тих, коли підви-
щується ризик захворювань, катастроф. 
Дивно, але передбачення минулих років 
показують: дніпропетровський Ностра-
дамус не помиляється. Так, саме в «кри-
тичні» дні сталися землетрус на Філіппі-
нах, падіння «Боїнга» в Казані.

 «Мені й самому стає не по собі, коли 

в обчислений день відбувається щось 
погане, – розводить руками Некрасов. – 
З усієї України мені пишуть листи і про-
сять, щоб я прислав їм календар, адже 
деякі люди будують свої плани по ньо-
му», – каже синоптик. 

 Радує, що у порівнянні з 2013, в яко-
му було 55 «критичних» днів (3 – осо-
бливо небезпечні ), в 2014 їх – 51, а так 
званих «чорних» всього лише один – 10 
серпня. Це саме той день, коли можливі 
великі катаклізми та світові катастро-
фи. Решта 50 днів масштабними нещас-
тями не загрожують, але все ж Некрасов 
радить у ці дні не вирушати в дорогу ні 
на автомобілі, ні на якому іншому виді 
транспорту.

У 2014 році - 51 «критичний» день і погодні «гойдалки»
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
10.00 Полiттеатр.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Хто в домi хазяїн?
13.25 Т/с “Вiчний поклик”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Дорослi iгри.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Концертна програма М. Поплавсько-

го “Приречений на любов”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Знак питання.
21.45 Тенiс. Кубок Девiса. Щоденник.
21.50 “Надвечiр`я”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.45 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.20 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
11.10 Драма “Темнi лабiринти минулого”.
14.55 Мелодрама “Шукаю тебе”.
16.45,03.15 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.15 Т/с “Парфумерниця”.
22.15,04.25 “Грошi”.
23.35,03.40 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Я не зможу тебе забути”, 1-3 с.
12.20 Т/с “Я не зможу тебе забути”, 4 с.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.25,04.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

13”.

ICTV
06.40,19.20 Надзвичайнi новини.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.25,20.05 Т/с “Шеф”.
16.15 Х/ф “Костянтин”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50,03.45 Свобода слова.

ÑТБ
04.20,15.55 “Усе буде добре!”
06.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
07.25 Х/ф “Три напiвграцiї”.
09.50 Х/ф “Дiвчата”.
11.45,20.05,23.55 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
12.45 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.

Íоâèé êаíаë
06.25,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.50,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
15.00 Х/ф “Великий тато”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор 2. Одеса.
22.25 Т/с “Воронiни”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Пiдстава”.

5 êаíаë
14.00 Тема/Хронiка тижня.
14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,22.30,23.30,

00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.30 
Час. Важливо.

14.35 5 елемент.
15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 

Час новин.
15.35 Новини Київщини.
16.10 Погода у свiтi.
16.35 Машина часу.
17.15,22.45,23.50 Погода в Українi.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
22.35,23.15,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
23.25 Crime News.
23.45,00.55 Огляд преси.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25,02.50 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Життя розсудить”.
13.00,17.25 Т/с “Слiд”.
16.00,03.55 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 10 i 11 с.
22.00,03.25 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Мумiя 2. Повернення”. (2 

категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф “Останнiй телегерой”.
11.15 Х/ф “Три нiндзя: Удар у вiдповiдь”.
13.00 “Пороблено в Українi”.
14.15 “КВН-2013”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.15 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 Х/ф “Знайомство з Факерами 2”. 

(2 категорiя).
23.35 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.

ÍТÍ
05.00 Т/с “Висяки”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. Професiя провiдник”.
09.55 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.40 Т/с “Двоє зi скриньки 2”.
15.05 Т/с “Йду тебе шукати 2”.
19.00,21.40,02.20,04.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00,00.30 Одна за всiх.
12.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.10,22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00 Розсмiши комiка.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
21.35 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
23.20 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.

13.00 Aрт City.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Геофактор.
17.00 Огляд блогiв.
19.30 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Бiля витокiв цивiлiзацiї Майя.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Памела Андерсон Лi.
12.45 “Будь в курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.30 “Щоденник для батькiв”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентин 

Згурський, ч. 1.
20.00 Злочин столiття.
21.35 Перерваний полiт Гаррi Пауерса, 1 с.
22.45 Правдивi iсторiї.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35,22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Тетяна Шмига. Дитя веселостi i 

мрiї”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний 

вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”. “Бойове 

хрещення”.

21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”. “Конкуренти”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф “Три вiдсотки ризику”.
07.50 Т/с “Останнiй бiй майора Пугачова”.
11.30 Т/с “Боєць. Народження легенди”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “У тилу ворога: Вiсь зла”. (2 

категорiя).
23.20 Х/ф “У тилу ворога: Колумбiя”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Мелодiя на два 

голоси”. (6+).
08.00,14.00 Комедiя “Батьки i дiди”.
09.30,15.30 Драма “Порожнiй рейс”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Король Лiр”. (12+).
19.50,01.50 Мелодрама “Солодка жiнка”. 

(6+).
21.35,03.35 Х/ф “Велика сiм`я”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,15.00 Снукер. Професiйний снукер-

ний турнiр. Фiнал.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 

Слалом. Жiнки. 2 спроба.
12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сент-

Морiтц. Слалом-гiгант. Чоловiки. 
2 спроба.

12.30,16.45,20.30 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. 
HS 145.

13.30,23.30 Дартс. Вiдкритий чемпiонат 
Голандiї.

17.45 Футзал. ЧЄ. Бельгiя. Груповий етап. 
Чехiя - Iспанiя.

18.45,23.00,02.15 Футбол. Євроголи.
19.00,21.30,00.45,01.30 Футзал. ЧЄ. 

Бельгiя. 1/4 фiналу.
23.15 Тележурнал “Watts”.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Еспа-

ньол”.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Лiверпуль”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Реал 

Сосьєдад”.
13.15 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Реал”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - 

“Сампдорiя”.
17.05,05.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10,06.00 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Bundesliga Special”. Дуель: 

“Баварiя” - “Боруссiя” (Дор.)
21.40 “АПЛ. Клуби”. “Челсi”.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Парма”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,16.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Знак питання.
12.40 Шеф-кухар країни.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Ближче до народу.
16.55 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40 Концертна програма “Нацiональнi 

колективи України - Тарасовi Шев-
ченку”.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.45 Українська пiсня.
22.25 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Поразка iнженера Гарiна”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
11.00,12.00,20.15,21.15 Т/с “Парфумер-

ниця”.
12.55,13.50,00.40,01.30 Т/с “Next 2”.
14.45,03.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.45 Т/с “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,04.30 “Сiм`я”.
23.45,03.50 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда 2”.

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.55,20.05 Т/с “Шеф”.

18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “Придорожнiй заклад”. (2 

категорiя).
01.10 Х/ф “Стелс”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.10,15.55 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 Х/ф “Прощання”.
11.35,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.35 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “Смерть шпигунам!”

Íоâèé êаíаë
06.40,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.15 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.20 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “Невразливий”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Знайомство наослiп”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 10 i 11 с.
11.50 “Хай говорять. Ваша пiсенька 

заспiвана”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 12 i 13 с.
22.00,04.05 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 18 с. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”, 9 i 10 с. (2 

категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Х/ф “Три нiндзя: Удар у вiдповiдь”.
11.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.20,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Пасажирка без квитка”.
05.35,02.45 “Випадковий свiдок”.
06.35 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
14.50,17.00 Т/с “Формула стихiї”.
16.45,19.00,21.40,02.15,05.05 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).
01.35 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).
03.30 “Легенди шансону”.

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Країна У.
12.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.10,22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.30 Одна за всiх.

ТÂi
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.

12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Double Ять.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 Спорт.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перерваний полiт Гаррi Пауерса, 1 с.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентин 

Згурський, ч. 2.
20.00 Тварини на вiйнi.
21.35 Перерваний полiт Гаррi Пауерса, 2 с.
00.30 Х/ф “Тiло i душа 2”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35,22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Євгенiй Плющенко. Життя продо-

вжується”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Очевидне ймовiрно”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний 

вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”. “Втеча”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.

22.10 Т/с “Iкорний барон”. “Козаки-
розбiйники”.

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Антиснайпер: Пострiл з ми-

нулого”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Шостий”.
11.05 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
12.50 “Брехня розуму”.
13.50 “Вулкани з космосу”.
14.50 “Автомобiлi в погонах”.
15.35 “Маестро спецоперацiй”.
16.20 “Винищувач ЯК-9”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Проповiдник з кулеметом”. 

(2 категорiя).
23.50 Х/ф “Ящiр-бой”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Король Лiр”. (12+).
07.50,13.50 Мелодрама “Солодка жiнка”. 

(6+).
09.35,15.35 Х/ф “Велика сiм`я”. (6+).
17.30,23.30 Драма “Премiя”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Зустрiнемося в ме-

тро”. (12+).
21.45,03.45 Х/ф “Ярославна, королева 

Францiї”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,17.45 Футбол. Євроголи.
09.45 Дартс. Вiдкритий чемпiонат Голандiї.
11.00,00.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Вiллiнген. HS 145.
12.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Тоблач.
12.30,16.45,23.00 Тележурнал “Watts”.
13.30,14.30,18.00,19.00,20.30,21.30,01.3

0 Футзал. ЧЄ. Бельгiя. 1/4 фiналу.
15.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 

Слалом. Жiнки. 2 спроба.
16.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сент-

Морiтц. Слалом-гiгант. Чоловiки. 
2 спроба.

00.00 Ралi. За кулiсами ERC.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.10 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
08.15,14.10 Огляд матчiв чемпiонату 

Iспанiї.
09.15,19.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” 

- “Челсi”.
11.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
12.00,20.55 “Тисяча i один гол”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Осасуна”.
17.00 “Англiйський акцент”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.55 Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. 1-й матч. 

Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Бр.) - “Боруссiя” (Дор.)

Поíåдіëоê

Âіâòороê

3 лютого

4 лютого
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв 

України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Той, хто повернувся”.
12.55 Як це?
13.30 Кордон держави.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Погода.
15.40 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.15 Крок до зiрок.
17.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Кубок свiту з футболу 2014. Щоден-

ник ФIФА.
19.45 Концертна програма “Нацiональнi 

колективи України - Тарасовi Шев-
ченку”.

20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.45 Фольк-music.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Поразка iнженера Гарiна”, 3 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.55,11.55,20.15,21.15 Т/с “Парфумер-

ниця”.
12.50,13.40,00.30,01.20 Т/с “Next 3”.
14.40,02.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.40 Т/с “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.20,04.25 “Iлюзiя безпеки”.
23.40,03.45 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда 2”.

ICTV
06.45,16.40 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.50,20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “На гребенi хвилi”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “Придорожнiй заклад”. (2 

категорiя).

ÑТБ
05.25,15.55 “Усе буде добре!”
07.05,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.45 Х/ф “Любов пiд наглядом”.
10.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.20,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.20 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Хата на тата”.
00.15 Х/ф “Смерть шпигунам!”

Íоâèé êаíаë
06.40,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.05 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “Знайомство наослiп”.
00.15 Х/ф “9 ярдiв”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.15,08.15,08.35,16.35,19.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Дорогi депутати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25,02.10 Щиросердне зiзнання.

08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 12 i 13 с.
11.50,04.25 “Хай говорять. Алла i Максим: 

мама i тато”.
16.00,03.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,03.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 14 i 15 с.
22.00,02.30 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 19 с. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”, 11 i 12 с. (2 

категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.20,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Секретний фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
10.50,02.40,05.30 “Випадковий свiдок”.
11.55 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Бухта зниклих дайверiв”.
14.50,17.00 Т/с “Формула стихiї”.
16.45,19.00,21.40,02.10,05.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00,00.30 Одна за всiх.
12.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.10,22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Приватнi новини.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.

13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-
понденти.

13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-
ва думка.

14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Homo sapiens.
01.00,03.15 Музичний автомат.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Тварини на вiйнi.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перерваний полiт Гаррi Пауерса, 2 с.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.50 “Алло, адвокате!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Валентин 

Згурський, ч. 3.
20.00 Вiчний вогонь слави.
21.35 Приречений “Боїнг”.
00.30 Х/ф “Фiлософiя будуару Маркiза 

де Сада”. (3 категорiя).Пåрøèé 
êаíаë. (Уêра¿íа)
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35,22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Полiтика”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Обман зору”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний 

вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”. “Пiдстава”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”. “Просто 

бiзнес”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Не ставте дiдьку капкани”.
11.00 Х/ф “Мiй бойовий розрахунок”.
12.50 “Раби прибульцiв”.
13.50 “Смертельний космос”.
14.50 “Автомобiлi в погонах”.
15.35 “Особливе доручення”.
16.20 “Легка самохiдна установка”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Найманцi”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Снiговий звiр”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Премiя”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Зустрiнемося в ме-

тро”. (12+).
09.45,15.45 Х/ф “Ярославна, королева 

Францiї”. (6+).
17.30,23.30 Мелодрама “Незакiнчена 

повiсть”.
19.30,01.30 Муз. фiльм “Коли святi мар-

ширують”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Комiсар”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,16.30,20.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. 
HS 145.

11.00,15.30,21.00,01.45 Тележурнал 
“Watts”.

12.00,18.15 Велоспорт. Нацiональний тур. 
Тур Дубая. Етап 1.

14.00,14.45 Футзал. ЧЄ. Бельгiя. 1/4 
фiналу.

17.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Тоблач.
19.15,01.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сент-

Морiтц. Слалом-гiгант. Чоловiки. 
2 спроба.

22.00,00.20 Вибране по середах.
22.05 Кiнний спорт. Новини кiнного спорту.
22.10 Гольф. Тур PGA. Гольф турнiр 

Phoenix Open.
23.10 Гольф. Європейський тур. Гольф 

Dubai Desert Classic.
23.40 Гольф. Гольф-клуб.
23.45 Вiтрильний спорт. Регата Rolex 

Sydney Hobart.
00.15 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,12.00,21.55 Огляд матчiв чемпiонату 

Англiї.
08.15,13.15,18.15,01.00,02.50 Кубок Iспанiї. 

Пiвфiнал. 1-й матч.
10.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Вольфсбург”.
15.05 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Ас-

тон Вiлла”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.05 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - “Тот-

тенхем”.
22.55 Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. 1-й матч. 

Пряма трансляцiя.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.25 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Українська пiсня.
13.15,22.35 Погода.
13.20 Український акцент.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
16.20 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.00 Фiнансова перспектива.
18.30 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання 

(команднi змагання).
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.45 “Надвечiр`я”.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Поразка iнженера Гарiна”, 4 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.20 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,11.50,20.15,21.15 Т/с “Парфумер-

ниця”.
12.45,13.45,00.25,01.25 Т/с “Next 3”.
14.45 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.45 Т/с “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,04.30 “Територiя обману”.
23.35,03.50 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда 2”.

ICTV
06.40,16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.55 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район”.

22.50 Х/ф “Затяжний пострiл”. (2 
категорiя).

00.45 Х/ф “На гребенi хвилi”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.20,15.55 “Усе буде добре!”
08.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 Х/ф “Дiм на узбiччi”.
11.45,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Зiркове життя. Народженi в чу-

жому тiлi”.
23.25 “Зiркове життя. Тiло як iнтимний 

щоденник”.
00.20 Х/ф “Смерть шпигунам!”

Íоâèé êаíаë
06.40,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.10 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “9 ярдiв”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “9 ярдiв 2”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25,02.10 Щиросердне зiзнання.
08.00,05.15 Т/с “Подружжя”.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 14 i 15 с.
11.50,04.25 “Хай говорять. Рiвняння з трьо-

ма невiдомими”.
16.00,03.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,03.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 16 i 17 с.
22.00,02.30 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 20 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.20,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Секретний фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 “До суду”.
10.50,02.40 “Випадковий свiдок”.
11.55 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Бухта зниклих дайверiв”.
14.50,17.00 Т/с “Формула стихiї”.
16.45,19.00,21.40,02.15,04.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
22.00 Т/с “Гаваї 5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).
01.30 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).
03.10 “Легенди шансону”.

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00 Країна У.
12.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.10,22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.30 Одна за всiх.

ТÂi
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 ЖИВЯком.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.

12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 Double Ять.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Стоп-кадр.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Вiчний вогонь слави.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Приречений “Боїнг”.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Газ-

манов, ч. 1.
20.00 Великий блеф Йосипа Сталiна.
21.35 Я живий i прагну кровi. Че Гевара.
00.30 Х/ф “Скандал”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35,22.10 Т/с “Вiр менi”.
22.00 Нiчнi новини.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Сочi. Мiж минулим i майбутнiм”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Рибний день”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний 

вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”. “Битва 

за любов”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Iкорний барон”. “Перевертень”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “У небi нiчнi вiдьми”.
11.05 Х/ф “Особистої безпеки не га-

рантую”.
12.50 “Зорянi дверi”.
13.50 “За законом зiрок”.
14.50 “Автомобiлi в погонах”.
15.35 “Щит i меч майора Зорича”.
16.20 “Лiнiйнi кораблi”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Розвiдка боєм”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Полювання на динозавра”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Незакiнчена 

повiсть”.
07.30,13.30 Муз. фiльм “Коли святi мар-

ширують”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Комiсар”. (12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “У добру годину!”
19.30,01.30 Х/ф “Освiдчення в коханнi”. 

(12+).
21.45,03.45 Комедiя “Сон в руку, або 

Валiза”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,14.00 Тележурнал “Watts”.
10.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур 

Дубая. Етап 1.
12.00,18.00 Велоспорт. Нацiональний тур. 

Тур Дубая. Етап 2.
15.00,16.00 Футзал. ЧЄ. Бельгiя. 1/4 

фiналу.
17.00 Дартс. Вiдкритий чемпiонат Голандiї.
19.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй Самсунг. 

Абу-Дабi.
21.00,21.30,01.00,01.45 Футзал. ЧЄ. 

Бельгiя.
23.00 Дартс. День 1.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,11.05,13.15,18.40,23.10 Кубок Iспанiї. 

Пiвфiнал. 1-й матч.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Стоук Ситi” - 

“Ман. Юнайтед”.
15.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Боруссiя” (Мен.)
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
18.10,06.30 “Мир англiйської Лiги 

прем`єра”.
20.30,04.40 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
21.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” - 

“Штутгарт”.
01.00 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Торiно”.

Ñåрåда

Чåòâåр

5 лютого

6 лютого
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.55 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Театральнi сезони.
14.15 Крок до зiрок.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Рояль в кущах.
17.00,21.40 Олiмпiйська студiя.
18.00 Церемонiя вiдкриття Олiмпiйських 

iгор.
21.35 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Фiльм-концерт “О. Газманов. Зро-

блений в СРСР”.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,11.45 Т/с “Парфумерниця”.
12.40,13.40,01.55,02.45 Т/с “Next 3”.
14.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.40 Т/с “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.05 Комедiя “Поцiлунок крiзь стiну”. (2 

категорiя).
23.55 Драма “Убивця всерединi мене”. (3 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

5 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
18.00 “Церемонiя вiдкриття Зимових 

Олiмпiйських iгор у Сочi”.
21.00,03.20 “Подробицi” - “Час”.
21.30,03.50 Т/с “Мосгаз”.

ICTV
06.45,16.40 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.

10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.50,20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “На вiдстанi удару”. (2 

категорiя).
01.00 Х/ф “Затяжний пострiл”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.05 “Чужi помилки. Робiн Гуд з вели-

кої дороги”.
07.40 Х/ф “Застава в горах”.
09.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
11.10 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса i 

доктора Ватсона”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10,22.25 Х/ф “Кров не вода”.
00.05 Х/ф “Дiм на узбiччi”.

Íоâèé êаíаë
06.20,06.55 Kids` Time.
06.25,13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.40,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
15.25 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00,00.10 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.20 Х/ф “9 ярдiв 2”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Без вiдчуттiв”. (2 категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.

08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,12.50,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 16 i 17 с.
11.50,04.50 “Хай говорять. Мовчання 

матерi”.
16.00,02.40 Критична точка.
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Горюнов”, 18 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики. Судова ме-

дицина.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.20,22.25 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
20.10 “КВН-2013”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
04.30,14.50,17.00 Т/с “Формула стихiї”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Танець горностая”.
22.15 Х/ф “Пряма та явна загроза”.
01.00 Х/ф “Iгри патрiотiв”. (2 категорiя).
02.55 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
10.00,00.30 Одна за всiх.
12.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.10,22.00 6 кадрiв.
15.05 Дайош молодьож!
16.05 Т/с “Дєтка”.
17.00 Т/с “Кухня”.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.05 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Дьюс Бiгало: Новачок жиго-

ло”. (2 категорiя).
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40 TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50 Базар_IТ.

13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.
19.35 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Великий блеф Йосипа Сталiна.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Я живий i прагну кровi. Че 

Гевара.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.50 “Алло, адвокате!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег Газ-

манов, ч. 2.
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя зимової Олiмпiади”.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.35 Комедiя “Викрутаси”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Х/ф “Романс про закоханих”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Контрольний пострiл”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.

18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Кримiнальне вiдео 2”. “Чор-

на людина”.
23.40 “Сповiдь” Фiлiп Кiркоров.
00.55 “Школа лихослiв`я”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сицилiйський захист”.
11.15 Х/ф “Викрадення Савойї”.
13.00 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
15.00 “Облом UA. Новий сезон”.
19.00 Х/ф “Господар”.
21.00 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
23.00 Х/ф “Помста”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “Нацисти у центрi Землi”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Кiноповiсть “У добру годину!”
07.30,13.30 Х/ф “Освiдчення в коханнi”. 

(12+).
09.45,15.45 Комедiя “Сон в руку, або 

Валiза”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 1 с. 

(12+).
19.30,01.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 2 с. 

(12+).
21.30,03.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 3 с. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур 

Дубая. Етап 2.
10.30,14.00,01.00 Снукер. Європейський 

тур. Польща. День 1.
12.00 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур 

Дубая. Етап 3.
19.30,21.30 Дартс. День 2.
21.00,02.00 Зимовi види спорту.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,15.35,03.05 Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. 

1-й матч.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Крiстал Пелас”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - 

“Наполi”.
13.15 “Мир англiйської Лiги прем`єра”.
13.45 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Айнтрахт” (Фр.)
17.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
19.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Iнтер”.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Байєр”. Пряма трансляцiя.
23.25,04.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальє-

кано” - “Малага”.

УТ-1
06.15 Фiльм-концерт “О. Газманов. Зро-

блений в СРСР”.
07.45 Церемонiя вiдкриття Олiмпiйських 

зимових iгор у Сочi.
10.50 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Сло-

упстайл (чол.)
12.00 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони 

(жiн., 7,5 км/7,5 км).
13.15 Армiя.
13.25 Без цензури.
13.55 Баскетбол. Кубок України. Пiвфiнал.
16.10 Слово регiонам.
16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Спринт 

(чол., 10 км).
18.10 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання 

(команднi змагання).
19.55 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Мо-

гул (жiн.).
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.30 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.

Êаíаë “1+1”
07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55,19.30 “ТСН”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.40,11.40,12.40,13.40 Комедiя “Свати 3”.
14.40 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.30,20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
22.10 Драма “Втеча з Шоушенка”. (2 

категорiя).

Iíòåр
06.05 Т/с “Мосгаз”.
08.05 “Школа доктора Комаровського”.
08.55 Х/ф “Будьте моїм чоловiком”.
10.45 Х/ф “Егоїст”.
12.40,03.15 Т/с “Одну тебе люблю”.
17.50 Т/с “Усе спочатку”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Усе спочатку”, 3 i 4 с.
22.40 Т/с “Мережева загроза”.

ICTV
06.05 Т/с “Чужий район”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Дача.
10.20 Т/с “Московський дворик”, 1-8 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Доставити за будь-яку цiну”.
23.40 Х/ф “Прорив”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Монтана”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.00 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Хата на тата”.
12.45 Х/ф “Кров не вода”.
16.20 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi 

пригоди Шурика”.
18.00 Х/ф “Тещинi млинцi”.
21.40 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
00.00 “Детектор брехнi 5”.

Íоâèé êаíаë
06.25 М/с “Джуманджi”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
09.50 Файна Юкрайна.
11.55 Уральськi пельменi.
14.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Таксi”.
19.50 Х/ф “Таксi 2”.
21.45 Х/ф “Без вiдчуттiв”. (2 категорiя).
23.40 Уже який день.
00.35 Х/ф “Шеф”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.

07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнес-
час.

07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,02.50 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 129 i 130 с.
08.10 Т/с “Iнтерни”, 133 i 134 с.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 2”, 3 i 4 с.
15.00 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
19.20 Х/ф “Я буду поряд”.
21.20 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
23.20 Т/с “Рiвняння з усiма вiдомими”.

00.00 Один за сто годин.
03.10 Т/с “Профiль убивцi”, 11 i 12 с. (2 

категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
10.30 М/ф “Х`юго: Зiрка екрану”.
11.35 Х/ф “Лицар Камелоту”.
13.20 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 Х/ф “Малахольна”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Новi мурахи в штанях”. (3 

категорiя).

ÍТÍ
03.40 Т/с “Формула стихiї”.
07.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
09.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
11.30 “Речовий доказ”. Ломщики.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13 . 15  “Правда  жит тя .  Профес i я 

будiвельник”.
13.45 “Братан-Ботан”.
14.05 Х/ф “Пряма та явна загроза”.
17.00 Т/с “Таємницi слiдства 11”.
22.30 Т/с “Висяки”.
01.45 Х/ф “Iгри патрiотiв”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Малята-твiйнята.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
11.05 М/с “Фiксики”.
11.25 М/с “Незвичайнi пригоди Кари-

ка i Валi”.
12.35 Обережно, дiти!
13.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.20 Х/ф “Оптом дешевше”.
18.15 Х/ф “Дьюс Бiгало: Новачок жиго-

ло”. (2 категорiя).
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
21.55 РайЦентр.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Лепрекон 2”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30,10.25,13.30,20.35 TBiNews.
10.00 Спорт.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,22.00 Стоп-кадр.
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.

15.00 Homo sapiens.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Вулкани миру.
20.00 Геофактор.
23.00 Х/ф “Анна Нiколь”. (2 категорiя).
00.40,02.45 Вулицi червоних лiхтарiв.
01.10,03.15 Музичний автомат.

Тоíiñ
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Великий блеф Йосипа Сталiна.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Зрада”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.00,01.00 Геннадiй Хазанов. П`ять гра-

ней успiху.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi будови давнини.
20.00 Життя на краю землi.
21.00 Джон Леннон. Погляд зсередини.
22.00 Х/ф “Кiднепiнг”. (2 категорiя).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
00.45 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.55 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.10 “Смак”.
08.50 “Iрина Муравйова. “Не учiть мене 

жити!”
09.55 Комедiя “Викрутаси”.
11.45 “Повтори!”
14.20,16.25 Х/ф “Старший син”.
16.10 Вечiрнi новини.
17.15 Х/ф “Афоня”.
19.00 “Час”.
19.15 “Сьогоднi увечерi”.
21.00 Комедiя “Китайська бабуся”.
22.40 Х/ф “Джордж Харрiсон: Життя в 

матерiальному свiтi”, ч. 1.
00.25 Х/ф “Портрет з дощем”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
12.10 Т/с “Адвокат”. “У пошуках емоцiй”. 

“Турецький снiг”.
14.10 Рятувальники.
14.25 “Очна ставка”.
15.30 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

менєвим.
17.55 “Новi росiяни сенсацiї”.

18.50 Ти не повiриш!
19.50 Детектив “Iдеальне вбивство”.
21.40 Т/с “Iржа”. Фiльм 7. “Зона ризику”.
23.40 “Екстрасенс по разнарядцi”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Сицилiйський захист”.
08.00 Т/с “Солдати 15”.
10.00 Т/с “Боєць. Народження легенди”.
17.00 Х/ф “Господар”.
19.00 Х/ф “Снайпер”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Володар морiв: На краю 

землi”.
23.30 Х/ф “Рiчард: Левине серце”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 1 с. 

(12+).
07.30,13.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 2 с. 

(12+).
09.30,15.30 Х/ф “Пiднята цiлина”, 3 с. 

(12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Мама вийшла 

замiж”. (12+).
19.00 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Муз. фiльм “Сiльва”. (6+).
22.00,04.00 Х/ф “Дивися на обидва!” 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур 

Дубая. Етап 3.
10.30,14.00 Снукер. Європейський тур. 

Польща. День 2.
12.00 Велоспорт. Нацiональний тур. Тур 

Дубая. Етап 4.
16.30,18.30,23.30 Дартс. День 3.
21.00,23.00,02.30 Зимовi види спорту.
21.30 Футзал. ЧЄ. Бельгiя. Фiнал.
00.30 Кiнний спорт. Бордо. Змагання зi 

стрибкiв.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. 1-й матч.
10.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Байєр”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Малага”.
14.40 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ар-

сенал”. Пряма трансляцiя.
16.40 “АПЛ. Клуби”. “Лiверпуль”.
16.55 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Нью-

касл”. Пряма трансляцiя. У перервi 
- Новини.

18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - 
“Бетiс”.

20.55 Чемпiонат Iспанi ї .  “Реал” - 
“Вiльярреал”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 
“Єльче”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

7 лютого

8 лютого
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УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Швидкiсний спуск (чол.)
11.15 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Сло-

упстайл (жiн.)
12.30 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони 

(чол., 15 км/15 км).
13.55 Баскетбол. Кубок України. Фiнал.
16.10 Ми хочем, щоб ви знали.
16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Спринт 

(жiн., 7,5 км).
17.55 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання 

(команднi змагання).
20.15 Олiмпiйськi iгри. Стрибки на лижах 

з трамплiна (чол.)
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.35 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Олiмпiйськi зимовi iгри. Бiатлон. 

Спринт. Жiнки.

Êаíаë “1+1”
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.05 “ТСН”.
10.40 Комедiя “Тридцять три”.
12.10 “Мiняю жiнку 5”.
13.30 “Чотири весiлля 2”.
14.50 “Маша i ведмiдь”.
15.45 Мелодрама “Хай говорять”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Драма “Ладога”.
00.25 “Свiтське життя”.

Iíòåр
09.30 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
10.55 Т/с “Усе спочатку”, 1-4 с.
15.00,02.50 Т/с “Одну тебе люблю”.
18.05 Т/с “Осiннiй вальс”, 1 i 2 с.
20.00,02.05 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Осiннiй вальс”, 3 i 4 с.
22.50 Т/с “Що приховує любов”. (2 

категорiя).
00.30 Х/ф “Егоїст”.

ICTV
07.15 Дача.
07.50 Мульт особистостi.
08.20 Так$i.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Козирне життя.
10.25 Вам i не снилося!
11.05 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Прорив”. (2 категорiя).

21.25 Х/ф “Бiй з тiнню. Останнiй раунд”. 
(2 категорiя).

00.00 Х/ф “Бiй з тiнню. Реванш”. (2 
категорiя).

ÑТБ
06.25 Х/ф “Варвара краса - довга коса”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.40 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.20 Х/ф “Тещинi млинцi”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 “Один за всiх”.
21.10 Х/ф “Московськi сутiнки”.
23.10 Х/ф “Iнше обличчя”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
10.25 Файна Юкрайна.
12.45 М/с “Черепашки-нiндзя”.
14.30 Х/ф “Таксi”.
16.15 Х/ф “Таксi 2”.
18.00 Х/ф “Прибульцi 2”.
20.15 Х/ф “Татусi без шкiдливих звичок”.
22.25 Х/ф “Шеф”.
00.15 Уже який день.
01.10 Х/ф “Весiльнi вiйни”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0

0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00 
Час новин.

07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час 
спорту.

07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.10 Палата.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з 

Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “Полин - трава окаянна”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою. 

У гостях В. Вакарчук.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.

12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 2”, 6 i 7 с.
15.00 Х/ф “Я буду поряд”.
17.00 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
19.00,02.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 136 i 137 с.
21.30 Т/с “Iнтерни”, 139 i 140 с.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.
01.00 Х/ф “Тремтiння землi 4”. (2 

категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.15 М/ф “Х`юго: Зiрка екрану”.
09.20 Х/ф “Лицар Камелоту”.
11.00 Х/ф “Малахольна”.
13.00 “Орел i решка. СРСР”.
14.50 “КВН-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 Х/ф “Смокiнг”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Немає чоловiкiв - немає про-

блем”.

ÍТÍ
08.00 Т/с “Таємницi слiдства 11”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Полю-

вання на Кадика.
12.00 “Агенти впливу”.
12.45 Х/ф “Танець горностая”.
15.15 Т/с “Двоє зi скриньки 2”.
19.00 Т/с “Кремiнь 2”.
23.00 “Жорстокий спорт”. Фiгурне катання.
23.55 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
11.05 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Школа монстрiв. Новенька у 

школi монстрiв”.
12.00 Обережно, дiти!
12.25 Х/ф “Космiчнi пригоди цуценят 

Санти”.
14.15 Х/ф “Оптом дешевше”.
16.10,21.00 Розсмiши комiка.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.55 РайЦентр.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Кабаре”.

ТÂi
06.00,01.10,03.15 Музичний автомат.
06.30,04.30 Музика для дорослих.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.35,21.00 TBiNews.

11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Геофактор.
13.00 Вулкани миру.
14.00 Double Ять.
14.30 Приватнi новини.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00 Стоп-кадр.
21.30 Особлива думка.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Велике алiбi”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35,20.15 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Великi будови давнини.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Мiст короля Людовика Свя-

того”.
14.15 За сiм морiв.
15.00 Чорне золото Аляски.
16.00,00.00 Йосип Кобзон “Я кохаю вас 

так шалено”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Воронцови.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Портрет Леонардо. Малюк, що 

пiдкорив Голiвуд.
22.10 Х/ф “Осiннiй детектив”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.05 “Армiйський магазин”.
06.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.30 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.10 Т/с “Пригоди принца Флорiзеля”.
13.55,16.50 “Енциклопедiя зимової 

Олiмпiади”.
15.00 Х/ф “Гусарська балада”.
17.55 “Перша пара. Бiльше, нiж кохання”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 Х/ф “Кохання та iншi обставини”.
21.55 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
00.20 Х/ф “Європейська iсторiя”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Ви смiятиметеся!”
10.20 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.20 Т/с “Адвокат”. “Спорiдненi душi”. 

“Довга розплата”.
14.20 “Очна ставка”.

15.25 “Слiдство вели...”
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Агент особливого призначен-

ня 4”. “Гвинт писк”. “Є тiльки “Мi”. 
“Данська несподiванка”. “Захист 
“Красiна”.

21.50 Т/с “Iржа”. “Таємницi мiстечка”.
23.45 Т/с “Гончi”. “Покер на чотирьох 

тузах”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.15 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Х/ф “Острiв скарбiв”.
16.30 Х/ф “Володар морiв: На краю 

землi”.
19.00 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”.
21.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя 

боксу (WSB). Argentina Condors - 
Українськi Отамани.

23.40 Х/ф “Снайпер”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Мама вийшла 

замiж”. (12+).
07.00 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Муз. фiльм “Сiльва”. (6+).
10.00,16.00 Х/ф “Дивися на обидва!” 

(12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Дама з собач-

кою”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Живе такий хло-

пець”. (6+).
21.30,03.30 Опера “Пiкова дама”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,13.00 Футзал. ЧЄ. Бельгiя. Фiнал.
10.30 Снукер. Європейський тур. Поль-

ща. День 2.
11.00 Снукер. Європейський тур. Польща. 

1/4 фiналу.
14.00,14.30 Тележурнал “Watts”.
15.00,17.00,18.30,21.30,00.00 Дартс. День 

4.
21.00,23.30 Зимовi види спорту.
01.00 Снукер. Європейський тур. Поль-

ща. Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 

“Боруссiя” (Дор.)
09.05 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Мiлан”.
10.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Нюрнберг” 

- “Баварiя”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Хе-

тафе”. Пряма трансляцiя.
14.55 “АПЛ. Клуби”. “Вест Хем”.
15.10 “Мир англiйської Лiги прем`єра”.
15.40 “АПЛ. Клуби”. “Арсенал”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Рома”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 3 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку  
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година  
12.10 Межа правди     
13.10 Хіт-парад            
14.00 Х.ф. «Живіть у радості» 
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Всі чоловіки брати» 

Âіâòороê, 4 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година  
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 «Новорічна катавасія».
14.00 Х.ф. «Слуга», 1с. 
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Магія природи»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Гіпноз» 

Cåрåда, 5 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Магія природи»  
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Романсу звуки милі», Л. 

Ізотова
14.00 Х.ф. «Слуга», 2с. 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Закон сили» 

Чåòâåр, 6 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година  
12.10 «Про кіно»
12.25 «Смаки культур»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Аве Марія» 
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Краплі дощу на розпе-

чених скелях» 

П’яòíèця, 7 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година  
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Атентат. Осіннє вбив-

ство в Мюнхені» 
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Поклик предків» 

Ñóáоòа, 8 ëþòого
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Інше життя, або втеча 

з того світу» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 «Магія природи»
12.30 Х.ф.«Твої, мої, наші» 
14.00 «Смаки культур»
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-

чиська» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір. «Пісні наших 

перемог»
21.15 Х.ф. «Тринадцять днів»

Íåдіëя, 9 ëþòого
08.00 «Магія природи»
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з             
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-
чиська» 

13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Магія природи»    
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур» 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Дев’яте небо»
23.45 Час-тайм

   ТТБ   

 Поíåдіëоê, 3 ëþòого
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Мелодії цимбалів Івана Ка-

вацюка”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.50 “Ботанічний музей”
14.15 “Цікаво про чай та каву”
14.30 “Літературна вітальня”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Ми - українські”
15.55 “Велети духу і слави.Україн-

ська місія”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Немов сльозинка на щоці 

землі”
23.00 Співають “Козаки Поділля”

Âіâòороê ,  4 ëþòого
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Імена”
14.30 “Мова про мову”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Василь Сухомлинський-

дітям”
16.55 “ Служба розшуку дітей”
17.15 “Козацька звитяга”
17.30 “До чистих джерел”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Тема дня”
22.45 Д/Ф “Хотин”
23.00 “Світ моєї любові”.ч.1

Ñåрåда, 5 ëþòого
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Козацька звитяга”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “До чистих джерел”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Д/Ф “Мій сонячний степ”
17.15  “Жива традиція”
17.30 “Після школи”
17.45 “Музей іграшок”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30 “Тема дня”
19.45 “7 природних чудес України”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Дива цивілізації”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Невигадані історії”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Тема дня”
22.45 Д/Ф “Одеський художній 

музей”
23.00 “Світ моєї любові”.ч.2

Чåòâåр, 6 ëþòого
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”

10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Жива традиція”
12.30 “Дива цивілізації”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 “Соло на два голоси”
15.05 “Музей іграшок”
15.15 “7 природних чудес України”
15.30  “Інновації”
15.45 Д/Ф “Одеський художній музей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Письменник  нашого ди-

тинства”
16.55 “ Служба розшуку дітей”
17.15 Д/Ф “Серце Поділля-

Немирів”
17.30 “Спадщина”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Печери Тернопілля”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Поліські животоки”.ч.1
23.00 “Культурні центри Китаю”

П’яòíèця, 7 ëþòого
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Невигадані історії”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Печери Тернопілля”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Поліські животоки”.ч.1
12.15 Д/Ф “Серце Поділля-Немирів”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Спадщина”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “4 лапи”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Від класики до джазу”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Де пахнув сніг…”
20.40 “Хвилини з “Кобзарем”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Поліські животоки”.ч.2
23.00 “Перший та єдиний у світі”
23.40 “Телемандри”

Ñóáоòа, 8 ëþòого
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “4 лапи”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Від класики до джазу”
13.45 “Новини України”
14.00 “Де пахнув сніг…”
14.40 “Поліські животоки”.ч.2
14.55 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Живі сторінки”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Телемандри”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Шляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Тернопілля крізь роки”
22.30 Д/Ф “Моя Черкащина”
22.55 “Музична хвиля ТТБ”
23.00 Д/Ф “На скрижалях мого 

серця”
23.30 “Від класики до джазу”

Íåдіëя, 9 ëþòого
7.00 Д/Ф “Моя Черкащина”
7.30 “Живі сторінки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Вінтаж”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Тернопілля крізь роки”
12.10 “Музична хвиля ТТБ”
12.15 “Cпортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.20 “Світлій памяті народної ар-

тистки України Раїси Кири-
ченко”

16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.35 “На покуті душі”
18.00 “Родина художників”
18.30 Д/Ф “За покликом гір”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Гурт Ріка життя”
20.00 “Подорож гурмана”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 Д/Ф “Людина Всесвіту”
23.00 “Лариса Кадирова. Моя Ма-

рія Заньковецька”
23.40 Д/Ф “Тригірська обитель”

9 лютого
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Свіжий морозець щіпає щічки, все навколо вкрите легкою білою пелеринкою... І ось 
уже спогади повертають нас у дитинство, коли всі залюбки ліпили сніговиків чи 
гралися у сніжки. За це ми й любимо зиму. Але вітер і мороз – не найкращі супутники 

для жінок. Відчуття сухості шкіри обличчя та рук, почервоніння, ламке і тьмяне волосся... 
Але й узимку можна виглядати справжніми королевами! Ми підібрали для вас рецепти 
найкращих масок, які допоможуть зберегти красу та молодість.

Бабусинi рецепти краси: цiлющi трави 

У домашніх умовах легко зробити справжнє рожеве 
масло. Візьміть склянку сухих пелюсток троянд, додайте 
склянку оливкової олії і поставте в емальованому посуді 

на водяну баню. Через 2 год. процідіть отримане рожеве масло, 
яке чудово живить суху і нормальну шкіру, повертаючи їй 
еластичність.

Обвітрену шкіру обличчя врятує настій з трав: візьміть по 1 ч.л. липово-
го цвіту, коренів мальви (якщо знайдеться) і меду та залийте суміш склян-
кою холодної води. Кип’ятіть 10 хв., потім дайте настоятися ще 10-15 хв., 
процідіть і протирайте обличчя ватним диском, змоченим у відварі.

Примочки з зеленого чаю заспокоять почервонілу шкіру, яка лущиться. 
Для цього накладіть на обличчя марлю, змочену зеленим чаєм. Тепер від-
починьте без зайвих рухів 15 хв., а знявши марлю, змастіть обличчя молоч-
ною сироваткою.

Шовковисте 
та блискуче

Взимку хоча б раз 
на тиждень робіть 
живильні маски для 

волосся, щоб захистити 
його від морозу й холоду. 
Ось рецепти деяких з них.

Яєчна маска
Збити яйце (для сухого волос-

ся – жовток, для жирного – білок), 
додати 1 ч.л. оливкової олії. Нане-
сти на волосся на 15-20 хв., змити. 

Медова 
Мед змішати з оливковою олі-

єю в пропорції 1:1 і нанести на во-
лосся на 20 хв. Ретельно змити. 
Таку маску потрібно застосовува-
ти обережно. У деяких людей ви-
никає алергія на мед.

Універсальна 
Цей рецепт – для будь-якого 

типу волосся. Взяти по 1 ст. л. йо-
гурту, кефіру або кислого молока, 
додати в суміш сире яйце і 1 ч. л. 
гліцерину, перемішати. Нанести 
на волосся, голову обмотати руш-
ником, а за 20 хв. змити великою 
кількістю води.

З трав і житнього хліба
Трави – подорожник, листя 

кропиви, квіти ромашки взяти в 
рівних кількостях і перемішати. 
1 ст. л. суміші залити 1,5 склян-
ками окропу і розкришити туди 
м’якушку житнього хліба. Зали-
шити на 2 год. настоюватися під 
кришкою. Настій процідити, каш-
ку нанести на волосся, замотати 
целофаном і рушником. Тримати 
годину, а потім прополоскати во-
лосся без шампуню.

Для пошкодженого волосся
100 г м’якушки житнього хлі-

ба змішати з 1 склянкою гарячої 
сироватки, настоювати протя-
гом 4 год. В отриману суміш дода-
ти два перепелиних яйця (або ку-
ряче), ретельно перемішати і на-
класти на волосся на 1 год. Зми-
ти теплою водою, можна пропо-
лоскати відваром трав: ромашки, 
хвоща польового або кропиви.

Захистiть личко вiд вiтру 
й морозу

Холодна, вітряна й морозна погода для 
личка – спражнє лихо. 

Якщо ви не вбереглися й обличчя обвітрило-
ся від негоди, допоможуть пом’якшувальні маски. Вони 
відновлять шкіру, зроблять її ніжною й оксамитовою, а 
також захистять від негативного впливу холоду. Робити 
такі маски взимку варто 2-3 рази на тиждень, залежно 
від частоти перебування на холоді.

Якщо у вас жирна шкіра, підійде маска з виноград-
ного соку і курячого жовтка. Приготувати її дуже легко: 
половину жовтка з’єднати з 1 ст. л. виноградного соку 
(можна консервованого, але без цукру). Щоб маска ста-
ла густішою, додати трохи борошна і ретельно розміша-
ти до однорідної маси. Нанести на обличчя на 20 хв., зми-
ти, чергуючи теплу і гарячу воду.

Власницям сухої шкіри підійде бананова маска. 1 ст. 
л. м’якоті банана ретельно розім’яти з 1 ст. л. сиру і 2 ст. 
л. теплого коров’ячого молока. Якщо нема молока, його 
можна замінити сметаною або вершками. В отриману су-
міш додати 2 ч. л. меду. Тримати маску 20 хв., змити те-
плою водою.

Якщо шкіра комбінована, пом’якшити її в холод-
ну пору допоможе маска з медом і чорним хлібом. Скибку 
чорного хліба розмочити в 30 мл гарячого молока, дода-
ти по 1 ст. л. меду й оливкової олії. Перед тим, як нанести, 
шкіру очистити й підживити кремом. Тримати маску 20 хв. 

А от не тільки пом’якшити, але й зняти подразнен-
ня, а також заспокоїти чутливу шкіру допоможе карто-
пля. Картоплину відварити «в мундирі», почистити та 
розім’яти. 1 ст. л. теплого пюре змішати з 1 ст. л. молока й 
1 ч. л. оливкової олії. Нанести на личко на 15 хв. і ретель-
но змити.

Проблемній шкірі допоможе маска з яєчного білка. 
Збити білок двох курячих яєць у густу піну й нанести на 
очищене обличчя. За 20 хв. змити теплою водою.

Для зрілої шкіри зі зморшками можна приготувати 
маску на основі меду. Розтопити 1 ст. л. вершкового масла 
й перемішати з яєчним жовтком. Додати 1 ч. л. меду. На-
нести на обличчя, а потім видалити залишки ватним дис-
ком. Такий засіб не тільки пом’якшує шкіру, але й розгла-
джує зморшки.

Ще одна зимова маска для зрілої шкіри – з коньяку і 
вершків. Змішати 100 мл жирних вершків, курячий жов-
ток, 1 ст. л. меду, 1 ч. л. соку лимона і 2 десертні ложки ко-
ньяку. Нанести перед сном, змити теплою водою.

Для нормального типу шкіру підійде кефірна мас-
ка. Знадобиться 100-200 мл жирного кефіру або смета-
ни. Протягом 15-20 хв. кілька разів слід змащувати об-
личчя кисломолочним продуктом. Потім вмитися те-
плою водою. Якщо сметана високої жирності, то її на-
нести  один раз товстим шаром і потримати 10-15 хв. 
А ось якщо шкіра обличчя лущиться, допоможе медово-
чайна маска. В 1 ч. л. свіжозавареного зеленого чаю дода-
ти 2 ч. л. меду і перемелених вівсяних пластівців. Розвес-
ти водою і на півгодини нанести на обличчя.

Позбутися від обвітреної шкіри і почервонінь до-
поможе маска з пластівців і молока. 3 ст. л. вівсяних плас-
тівців  залити теплим молоком. Залишити, щоб пластів-
ці набубнявіли, і на півгодини нанести на обличчя. Зми-
ти теплою водою.

Справжня «швидка допомога» взимку – маска з ві-
всяної муки. 1 ч. л. такої муки залити 2 ст. л. окропу, пе-
ремішати. Додати по 1 ч. л. олії та соку каланхое. Нанести 
на обличчя круговими рухами, уникаючи області навко-
ло очей. Через 5-10 хв. змити теплою водою. Цей засіб від-
лущує змертвілі клітини шкіри, пом’якшує її і, крім того, 
має підтягуючий ефект. 

Суха шкiра? 
Робiть маски вдома!

Якщо у вас суха шкіра 
обличчя, потіште її 
живильними масками. 

Їх можна купувати готовими, 
але корисніше приготувати 
самостійно. Отже, кращі 
маски для личка, які можна 
приготувати в домашніх 
умовах.

З моркви та яєчного жовтка
2-3 середні морквини натерти на 

дрібній тертці, змішати з одним яєч-
ним жовтком і нанести на шкіру об-
личчя. Потримати 10-15 хв. Змити те-
плою водою.

Капустяна 
Подрібнене листя свіжої капусти 

поварити в молоці до стану кашки. 
Остудити, щоб суміш була ледь те-
плою, та нанести на шкіру обличчя та 
шию на 15-20 хв.

Зі свіжих помідорів 
Натерти на великій тертці один сві-

жий помідор, додати 1 ст. ложку крох-
малю та ретельно перемішати до од-
норідної маси. Потім додати в суміш 1 
чайну ложку рослинної олії, переміша-
ти й нанести на обличчя на 10-15 хв. 

З домашнього сиру 
Змішати по 2 ст. ложки домашньо-

го сиру, морквяного соку, оливкової 
олії та молока й розтерти. Нанести на 

обличчя товстим шаром. Потримати 
15 хв. і змити теплою водою. 

Медова маска
2 ст. ложки меду змішати з 1 ст. 

ложкою вівсяних пластівців, додати 2 
чайні ложки молока. Суміш потрима-
ти 15-20 хв. При алергії на мед маска 
протипоказана. 

Жовткова маска
Жовток розтерти з 1 чайною лож-

кою рослинної олії, додати 0,5 чайної 
ложки лимонного соку та ретельно 
перемішати. Нанести на шкіру облич-
чя на 10-15 хв. Також можна додати 1 
чайну ложку меду.

Бананова 
Розім’яти один банан, додати по 

1 чайній ложці живильного крему та 
оливкової олії, 0,5 чайної ложки ли-
монного соку й перемішати. Нане-
сти на обличчя на 15-20 хв. Змити те-
плою водою.

I взимку – 
 як королеви

Вівсяна маска 
До 1,5 ст. л. перемелених вівся-

них пластівців додати 1 ст. л. гаря-
чої води, по 1 ч. л. соку лимона, глі-
церину й оливкової олії. Перемі-
шати до однорідності і нанести на 
руки на 15-20 хв.

Від лущення і почервоніння
Чайну ложку картопляного 

крохмалю залити склянкою гарячої 
води, дати суміші настоятися, дода-
ти ще 0,5 л теплої води, перелити 
суміш у невелику посудину і опус-
тити туди руки на 15-25 хв.

Також почервонілим рукам до-
поможе суміш із кавової гущі та сме-
тани, яку слід нанести на руки, по-
масажувати, потім змити.

Рятівна картопля 
Пом’якшити шкіру рук, яка за-

грубіла на холоді, допоможе маска 
з картоплі. Натерти сиру картопли-
ну на дрібній терці, змішати з 1 ч. л. 
меду і 0,5 ч. л. лимонного соку. На-
нести на руки, через 10 хв. змити і 
змастити кремом.

Корисні відвари 
Части ми варимо картоплю або 

Ручки нiжнi, 
оксамитовi

рис. Не виливайте воду, а занур-
те руки в теплий відвар на кілька 
хвилин, потім дайте їм висохнути 
і нанесіть живильний крем. Такий 
засіб чудово пом’якшує шкіру. 
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Українські анекдоти

Відповіді

Оголошення у Львові на ковзанці: «Прокат 
ковзанів - 5 гривень. Прокат коньков - 25 гри-
вен».

* * *
Жінка запитує в аптеці:
- Що краще для чоловіка: валідол чи валері-

анка?
- А діагноз який?
- Чобітки за п’ять тисяч.

* * *
«Ось такого вірусу в мене ще не було!» - ска-

зав зять, побачивши тещу за комп’ютером.
* * *

Дільничний розмовляє з дідом, злісним са-
могонщиком.

- Микитович, припини гнати!
- Гнав, жену і гнати буду.
- Посадимо!
- Син гнати буде.
- І його посадимо!
- Онук буде.
- І внука!
- Ну, а тоді я вже вийду.

* * *
Сила волі дівчини - пройти повз дзеркало і 

не подивитися в нього.
* * *

Чоловік у присутності дружини ремонтує 
двигун «Жигулів». 

- Дорогенька, ти можеш хоча на хвилину за-
мовкнути?

- Я тобі заважаю?
- Ні, але я не можу почути, завів я двигун чи 

ні.
* * *

Пішов хіппі на роботу - тролейбуси водити. 
Пасажири їдуть, а він у мікрофон говорить:

- Піпли, проклацуйте ваші тікети! Непрокла-
цанний тікет - це стрьомно, піпл. Це зменшує 
ваш прайс на три юкса і веде до гнилого база-
ру. А проклацанний тікет - кльова відмазка від 
контри.

* * *
У переповненому автобусі, пасажир стоїть на 

підніжці й каже:
- Панове, потісніться, інакше по головах піду.
Лисий чоловік відповідає:
- Щоб ти послизнувся!

* * *
Розмовляють двоє українців у Москві:
- Які в тебе плани?
- Наполеонівські!
- Підкорити Москву?
- Ні, спалити.

* * *
У маршрутці навпроти мене сіла дівчина з 

мітлою. Ледве стримався, щоб не сказати:
- Що поламалась?

* * *
Джентльмен завжди повинен знати, що по-

добається дамі, аби випадково не виявитися з 
нею там, де це можна купити.

* * *
«Новий українець» потрапив на небо. Ангели 

його запитують:
- Ти за життя якісь добрі справи робив?
- Так, два рази бомжа нагодував і один раз по-

жертвував церкві сто баксів.
Старший ангел каже до інших:
- Дайте йому тарілку супу й сто баксів. І спро-

вадьте до пекла. 

Курйоз В Англії з’явилась 
банда котів-злодюжок

Два коти, які проживають в ан-
глійському графстві Ессекс, прине-
сли з прогулянок додому понад со-
тню різних предметів, у тому числі 
черевики й рукавички. 

Першою річчю, яку Ерік і Ерні 
принесли додому, був воланчик для 
бадмінтону. Потім послідувало ди-
тяче взуття: спершу коти приноси-
ли один черевик, на наступний день 
- другий парний. 

Власники тварин - Маргарет і 
Едді Бодди з містечка Брейнтри без-
успішно намагалися показувати ко-

там купюри номіналом у 5 і 10 фун-
тів, сподіваючись, що ті урізноманіт-
нять свою здобич. 

Частину вкрадених котами «тро-
феїв» Маргарет Бодді вже поверну-
ла сусідам. Решту довелося віднести 
у благодійний магазин.

Ерік і Ерні - нові члени «котя-
чої банди», яка успішно промишляє 
на сході Англії. До неї, крім котиків-
братиків, входять також Тео з Іпсвіча 
і Деніс з Лутона - кіт-злодій, який має 
власні сторінки на Facebook і Twitter, 
а також профіль на сайті YouTube. 
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Овен
Доведеться зайняти-

ся проблемами близьких i 
друзiв. Декому з вас дове-
деться повертати борги. А 
вихiднi можете присвятити 
особистим iнтересам.

Телець 
У вас виникнуть 

непорозумiння з оточу-
ючими i вiдчуття, що на 
вас тиснуть. Постарайте-
ся знайти спiльну мову, а 
там, де необхiдно, навiть 
пiдкоритися. За це доля ви-
нагородить вас.

Близнюки 
Вирiшення деяких справ 

потребує зусиль, тож при-
готуйтеся брати старт. 
У стосунках iз близьки-
ми не варто нав’язувати 
свою точку зору, чим 
скромнiшими ви будете, 
тим краще.

Рак 
Не довiряйте чуткам i 

плiткам, незважаючи на те, 
що вони можуть виявити-
ся правдивими. Ви схильнi 
зробити з мухи слона, але не 
варто це робити зараз.

Лев 
Ви залежатимете вiд об-

ставин i близьких людей. 
Удача посмiхнеться вам, тому 
смiливо плануйте на най-
ближчий час важливi справи.

Діва 
Чим би ви не займали-

ся, все буде вдалим i дасть 
бажанi результати. Сприят-
ливий перiод втiлювати в 
життя заплановане. Це сто-
сується як роботи, так i осо-
бистого життя.

Терези 
Ваша прискiпливiсть i 

вимогливiсть вiдiграють по-
зитивну роль. Ви зумiєте 
уникнути помилок i дати 
потрiбну пораду колегам. 

Вихiднi — час приємних 
подiй.

Скорпіон 
Вам треба придивитися до 

тих людей, якi поряд iз вами. 
Вони не тiльки зможуть до-
помогти матерiально, а й на-
дихнуть на новi подвиги. По 
можливостi надавайте пере-
вагу команднiй роботi.

Стрілець 
Зараз може видатися, що 

весь свiт проти вас. Не пере-
ймайтеся невдачами i пога-
ним настроєм. Краще завер-
шити давнi справи i вiрити у 
свiтле майбутнє.

Козеріг 
Для вас актуальна iстина: 

все, що робиться — на кра-

ще. Можливо, вам дове-
деться приймати нелегке 
рiшення або розiрвати з ки-
мось стосунки. Не шкодуйте 
за тим, що втратило сенс.

Водолій 
Якщо ви сумнiваєтеся, 

невдовзi ситуацiя прояс-
ниться, знайдуться потрiбнi 
люди. Сподiвайтеся на кра-
ще, оптимiзм дуже нади-
хає. У вихiднi вас порадують 
друзi.

Риби
Приготуйтеся до вда-

лих днiв, обставини склада-
тимуться на вашу користь. 
Звернiть увагу на людей, з 
якими вас зведе доля. Будьте 
уважнi до близьких.

Ангел 
Ангел з Неба 
                сповістив
Радісну новину,
Що Господь 

                                      благословив
Вчитися дитину.
Будуть буквочки вивчати
Хлопчики й дівчата,
Щоб молитвочки читати
За маму й за тата.

Бог 
Бог -  усіх 
       людей тримає
Доброю рукою, 
Від біди нас 
                   захищає,

Жертвує собою.
З Богом в серці легко жити
В мирі і любові.
Треба лиш Йому служити
В кожнім ділі й слові.

Вода свята
Вода свята - 
                          лікує,
Як боляче буває;
Якщось хтось 

                                               вередує,
Кропіть і він стихає.
Як плаче десь сестричка,
Нехай святі краплинки
Впадуть на її личко,
І висохнуть сльозинки.

Господь
«Господи, - 
           тобі молюся,-
Мир і спокій 
                    посилай.

Гріх, якого я боюся, 
Від людей всіх відвертай».
Гріх - це горе, серця муки,
Нехай згине назавжди.
Я прохаю, знявши руки:
«Господи, позбав біди!»

Добро
Добро - 
            як пояснити
Це слово? 
                 Я не знаю,

Щоб краще зрозуміти,
Я приклад нагадаю.
Хлопчак в ранкову пору
Не спить вже, не дрімає,
а гусеняток з двору
До ставу підганяє.
Додому повернувся,
Сестричку одягає,
До мами посміхнувся,
Добро - це означає.

Егоїст
Егоїст - це той, 
            хто любить
Себе більше, 
                     ніж усіх.

Він же душу свою губить,
Совість свою тягне в гріх.

Як таких людей прохають
У біді допомогти,
То вони всім відмовляють,
Але ти їм це прости.

Євангеліє
Євангеліє - 
         це скарбничка,
З якої про 
     Христа читаєм,

Це та глибока криничка,
З якої віру ми черпаєм.

Жаль
Жаль - у дивнім 
            слові цьому
Розібратись 
                 я б хотів.

Перше - це коли хтось кому,
Щось не дав, бо пожалів.
Друге - це коли буває
В когось смуток і печаль,
Хтось тоді допомає,
Бо йому людини жаль.

Зірка
Зірка в небі 
               засвітила
Світла, чиста, 
                непроста,

Бо вона всім   провістила
 Про народження Христа.
З неба ангели спускались 
До колиски з Немовлям,
Ніжно-ніжно посміхались,
Милувалися Дитям.

Рукавичка

Азбука для дітей

Книгу 
вiдкривай 
цiкаву

«Шановна редакціє «Нашого ДНЯ», від усієї сім’ї дякуємо вам за цікаву газету. А я, як бабуся 
чотирьох чудових онучат, особливо за сторінку для дітей - «Рукавичку». Зараз не так багато 
гарних повчальних книжечок для малят, до того ж вони дорогі. Тому дуже добре, що у «Нашому 
ДНІ» з’явилася «Рукавичка». 

А пишу ось чому. Недавно мені до рук потрапила теж цікава добра книжечка - «Азбука», ви-
дана для дітей Володимир-Волинською єпархією. Можливо, «Рукавичка» передрукує для своїх ма-
леньких читачів ці духовні віршики. Думаю, матері та бабусі із задоволенням читатимуть їх 
разом з дітками.

Ольга Воробець. м. Теребовля.»
З радістю виконуємо це особливе прохання. Отож:
Книгу відкривай цікаву,

Часу цінного не гай.
Про добро і Божу славу
Ти читай і пам’ятай.
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Продовження Азбуки у наступному випуску «Рукавички»

За вікном нарешті справжня зима. Все довкола вкрили білі 
шати. Аби трішки привнести барв у це білосніжне царство, для 
маленьких і дуже маленьких наших читачів оголошуємо конкурс 
«Вишиванко моя, вишиваночко!». Надсилайте на адресу редак-
ції чи на електронну пошту ваші світлини у вишиванках. А ще 
можете розповісти, хто й коли подарував вам сорочку, а мож-
ливо, вона передається з покоління у покоління і їй уже не один 
десяток років… Звичайно ж, не забудьте вказати прізвище та 
ім’я, зворотну адресу та контактний номер телефону. Конкурс 
триватиме до 1 червня, коли у всьому світі відзначають День 
захисту дітей. Переможці отримають цікаві призи та пода-
рунки.
Чекаємо на ваші фото й розповіді. Пишіть нам на електро-

нну пошту nday-te@ukr.net, а також на адресу редакції: 
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

УВАГА! КОНКУРС!
Вишиванко моя, 

вишиваночко!

з 29 січня до 4 лютого
ГОРОСКОП

Зігріває вишиванка і в зимовий день...
На фото Івана Пшоняка: учасниці
дитячого фольклорно-обрядового 
гурту «Романівський обертас» 
Ангеліна Ворожбит і Настя Білоус.


