
12 лютого - хмарно з прояс-
ненням, вдень можливий дощ, 
температура повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 4-6 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.30, за-
хід - 17.33.   

13 лютого - хмарно з прояс-
ненням, можливий сніг з дощем, 
температура повітря вночі від 1 
градуса морозу до 1 градуса те-
пла, вдень 4-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.28, захід - 17.35.

14 лютого - хмарно з про-
ясненням, увечері дощ, темпе-
ратура повітря вночі 2-3 гра-
дуси морозу, вдень 4-5 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.26, за-
хід - 17.36.

15 лютого - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 0-2 градуси мо-
розу, вдень 2-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.24, захід - 17.38.

16 лютого - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 3-5, 
вдень 4-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.22, захід - 17.40.

17 лютого - хмарно з прояс-
ненням, вдень можливий не-
великий дощ, температура по-
вітря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 3-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.21, захід - 17.42.

18 лютого - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 
4-6 градусів тепла. Схід сонця - 
7.19, захід - 17.43.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
14 лютого -  Трифона. Про погоду «розповість» небо: якщо воно всіяне зір-

ками - очікували пізню весну. Якщо випадав сніг - це попередження про до-
щову весну. Коли ж до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих 
хмар - незабаром очікували гарну погоду. Кажуть і таке: «Який Трифон, такі 
й останні дні лютого». 15 лютого - Стрітення Господнє. Яка погода на Стрі-
тення - такою й весна буде. Якщо дорогу перемітає - весна буде пізньою і хо-
лодною. Якщо тепло - весна буде ранньою й теплою. «Коли ж у цей день сні-
жок - весною буде дощик», - передбачали наші пращури. Тобто, весна буде за-
тяжною і дощовою. 

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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У Тернополі 
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Кобзарю

Шевченкіана - 20 стор.
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книгу-кобзу

«До тернопільських 
загонів 

самооборони 
долучаються 

жінки»

Марія Чашка:  Стара довідка
Та не старіє те,  
що розвіяв вітер

Життєві історії від Зіни Кушнірук
у «Сімейному гніздечку»  10-11  стор.

Студенти 
з Бережан 

стажуються 
у Швейцарії 

та Данії
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«Що означає бути учасни-
цею жіночого оборонного заго-
ну?»,  – таке запитання вини-
кає практично у кожного, хто 
вперше зустрічається з поді-
бним явищем громадської ак-
тивності. Відповідь на це може 
дати активістка Штабу наці-
онального спротиву Тернопіль-
щини і керівник місцевої жіно-
чої самооборони Марія ЧАШКА.

Розвивати загони народної 
самооборони важливо не тіль-
ки в цей неспокійний час. Для 
жінок це хороша практика само-
реалізації і здобуття цінних жит-
тєвих навичок. У такий спосіб 
вони мають можливість прояви-
ти свою громадянську позицію і 
водночас перебувають під захис-
том громадського об’єднання, де 
кожен його учасник допомагає 
один одному. На Тернопільщи-
ні до жіночої самооборони до-
лучилися депутати міської і об-
ласної рад, які можуть надавати різно-
сторонню підтримку. Окрім того, жінки 
у лавах загону можуть безкоштовно на-
вчатися основ першої медичної допомо-
ги, що важливо в повсякденному житті. 
Цього навчають медики-фахівці, які да-
ють одночасно і розуміння того, що таке 
імунітет, здоров’я, як функціонує наш 
організм. Вони передають свій досвід і 
з народної медицини. Це допоможе жін-
ці берегти власне здоров’я і виховувати 
здорове покоління. 

Інший напрямок – навчання самоо-
бороні. Знову ж таки, учасниці жіночо-
го загону здобувають такі навики без-
коштовно. З ними працює досвідчений 
фахівець-інструктор. Також за потре-
бою будуть проводитися правові і юри-

дичні консультації. Відповідно, жінки 
отримають ще й належну правову під-
готовку. Вони знатимуть, як відстояти 
права свої, рідних, суспільства. 

Активістки можуть самостійно і 
вільно обирати конкретний напрям у 
самообороні відповідно до своїх зді-
бностей і побажань. Активні й спортив-
ні жінки, які готові разом з чоловіками 
патрулювати вулиці, виконуватимуть ці 
завдання. 

«Спільне патрулювання вносить 
конструктивний момент у бригади на-
родної охорони, адже чоловіки відчува-
тимуть ще більшу відповідальність, це 
спонукатиме їх бути більш гречними й 
уважними. Жінка водночас відчуватиме 
мужнє плече побратимів і захищеність. 
Ми віримо, що такі спільні патрулі бу-

дуть більш організовані та культурні, - 
зазначає Марія Чашка. – Нам також по-
трібна допомога психологів, оскільки в 
облраді відбуваються цілодобові прийо-
ми громадян. Багато людей втомилися 
від революційних подій, та все ж хочуть 
бути потрібними в цей час, прагнуть 
звичайного людського спілкування. Це 
ще один із напрямків діяльності жіночої 
самооборони. Жінки, які несуть варту-
вання, спілкуються з людьми, врівнова-
жують ситуацію, оскільки рівень неспо-
кою і хвилювання у суспільстві дуже ви-
сокий. Психологи також проводитимуть 
із загонами жіночої самооборони занят-
тя і пояснюватимуть, як потрібно справ-
лятися зі стресовим станом, як виходи-
ти з конфліктних ситуацій». 

Цікаво, що наймолодшій учасниці за-

гону жіночої самооборони 22 
роки, а найстаршим приблизно 
50. Здебільшого старші несуть 
вахту в обласній раді, навча-
ють інших. Сьогодні народна са-
мооборона знаходиться на ста-
дії юридичного формування як 
громадська організація, відпо-
відно всі її члени матимуть по-
свідчення і дозвіл на викорис-
тання спеціальних засобів за-
хисту (згідно українського зако-
нодавства). Подібні жіночі заго-
ни вже створені майже в поло-
вині районів області. Їх розбива-
ють на десятки, п’ятірки. Є схе-
ма дій, як потрібно повідомляти 
про надзвичайні ситуації без за-
собів зв’язку. 

«Ми готові до будь-чого – як 
до мирного життя, так і до ін-
шого розвитку подій. До не-
давнього часу було ймовірним 
впровадження надзвичайно-
го стану в країні, хоча небез-

пека не минула і криза в державі досі 
є. У разі введення надзвичайного стану 
люди розгублюються, оскільки тоді ви-
микають мобільний зв’язок, інтернет і з 
телеканалів залишається лише перший 
національний. Тому ми розробили схе-
му інформаційного повідомлення без 
жодних засобів зв’язку. Тобто інформа-
ція все одно буде передаватися. Ми раді 
кожній дівчині або жінці, котра виявить 
бажання бути в самобороні. Записати-
ся можна у волонтерів на 5 поверсі 
обласної ради або ж зателефонував-
ши  за номером: (097) 315-45-89», – до-
дає активістка Штабу національного 
спротиву Тернопільщини і керівник міс-
цевої жіночої самооборони Марія Чаш-
ка.

Але чи це справді так?
Заперечно відповів на це запитання президент 

асоціації українських банків Олександр Сугоняко. 
За його словами, за роки діяльності уряду Азаро-
ва державний борг нашої країни зріс на 30 з лиш-
ком мільярдів доларів, а валютні резерви націо-
нального банку скоротилися більше, ніж удвічі. На 
зовнішніх ринках ми купували послуг значно біль-
ше, ніж продавали власних. Різницю ж покривали 
запозиченнями.

Парадокс полягає ще й у тому, що коли еконо-
міка країни опинилася у стагнації і впродовж 18 
останніх місяців знижувався національний вало-
вий продукт,  уряд продовжував балансувати над 
прірвою та створювати видимість благополуччя - 
зростали заробітні плати, пенсії, соціальні випла-
ти.

А хіба можна звинувачувати Майдан у тому, що че-
рез мільярдні кредити держави, які, звичайно ж, тре-
ба віддавати, кожен українець за чотири роки фак-
тично збіднів ще на 7 тисяч гривень?

Сьогодні і влада, і опозиція знову говорять про не-
обхідність міжнародної фінансової допомоги на по-
рятунок нашої країни від дефолту. Перші вже домо-
вилися з Росією, від якої зазвичай взимку й снігу за-
дурно не випросиш, інші ж з надією дивляться у бік 
Європи, у якій економічні правила гри диктують по-
тужні транснаціональні компанії.

На жаль, виступаючи у прямому ефірі на каналі 
ТВІ, Олександр Сугоняко, так і не зміг однозначно від-
повісти, що чекає Україну у найближчій перспективі, 
проте був категоричним, коли стверджував, що ніхто 

не вирішить наших проблем, якщо їх не вирі-
шуватимуть самі ж українці. І з цією тезою не 
можна не погодитися.

Відтак цілком логічно припустити, що ни-
нішнє протистояння між громадянським сус-
пільством і владою не повинно припинитися 

після навіть якнайповнішого виконання очільника-
ми держави пакету політичних вимог протестуваль-
ників. Люди, які сьогодні активно протидіють згор-
танню демократичних свобод, мають бути свідомі 
того, що без міцного економічного підґрунтя народ 
не зможе бути по-справжньому вільним і самодостат-
нім. 

Буквально за кілька останніх днів ми всі знову, об-
разно кажучи, не дорахувалися коштів у своїх сімей-
них бюджетах. Від знецінення гривні на грані бан-
крутства опинився майже стовідсотково залежний  
від банківських кредитів малий та середній бізнес. І 
в той же час, коли прості українці та підприємці впа-
дають у відчай від завданих державою збитків, банкі-
ри та олігархи заробляють мільярди фактично з пові-
тря – маніпулюючи різницею валютних курсів.

Тож, як на мене, необхідно добиватися формуван-
ня уряду народної довіри, до складу якого увійдуть 
не стільки відсторонені від реалій високопрофесійні 
бухгалтери, гуманітарії чи медики, скільки патріоти 
своєї країни, які сповідують національну ідею та за-
хищатимуть національні інтереси.

Україна – багата країна у центрі Європи. У 
нас є все, або майже все, щоб не стояти у зака-
пелках Москви чи Брюсселя з протягнутою ру-
кою – щедрі родючі землі, корисні копалини, 
працелюбні люди, зрештою, потужний інтелек-
туальний арсенал, за яким полює увесь світ. Не 
вистачає лише головного – бажання влади ви-
ступати гарантом розвитку національної еко-
номіки, національного бізнесу, українського ви-
робника і українського виробництва. Звичайно, 
набагато легше позичити, ніж заробити, відкри-
ти митні коридори для чужого, ніж захистити 
на зовнішніх ринках своє. Значно комфортніше 
у пошуках інвестицій віддавати за безцінь родо-
вища, об’єкти, фабрики і заводи, ніж інвестува-
ти у створення високоефективних підприємств 
та конкурентоздатних товарів і послуг, у розви-

ток інфраструктури кожного по своєму унікального 
регіону. 

Узагалі ж, я глибоко переконаний, що Україна як 
держава, а українці як нація відбудуться лише тоді, 
коли не лише кожен з нас, а й наша влада, всюди й по-
всякчас будемо підтримувати все українське.

І хоча серед першочергових політичних вимог ни-
нішнього Майдану ця теза поки що не прозвучала, 
думаю, вона обов’язково буде підтримана більшіс-
тю українців уже на наступному етапі національного 
оновлення країни – на етапі становлення економіч-
ного патріотизму.

Михайло РАТУШНЯК, депутат Тернопіль-
ської міської ради, голова правління Ліги 

підприємців «Українська справа».

«До тернопільських загонів 
самооборони 

долучаються жінки»

Марія Чашка:  

У зв’язку з останніми подіями у нашій 
країні: вбивствами, знущаннями, 
викраденнями найактивніших 

учасників Майдану, підпалами машин, 
громадяни України вирішили об’єднуватися 
у народні загони самооборони і самостійно 
забезпечувати порядок на вулицях своїх 
міст. До цього руху активно долучаються і 
жінки. Наприклад, лише в Тернополі є вже 
більше 150 охочих бути учасниками таких 
загонів. І їх кількість постійно зростає. 

Гривню продовжує лихоманити. ЇЇ 
неконтрольована девальвація вже постукала 
у двері кожного українця. З дня у день 

дорожчають продукти, товари, послуги, пальне-
мастильні матеріали.. І коли ще півроку тому 
повзуче зубожіння людей влада списувала на 
«попередниіків», то тепер у Кабміні галопуючий 
економічний колапс, а відтак і безліч похідних 
проблем, перекидають з хворої голови на здорову та 
вважають прямим наслідком  революційних подій в 
Україні.

З хворої голови – на здорову
Україна як держава, 
а українці як 
нація відбудуться 
лише тоді, коли не 
лише кожен з нас, а 
й наша влада, всю-
ди й повсякчас бу-
демо підтримувати 
все українське.
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Здобувають досвід 
і подорожують  

– Ми налагодили контакти з про-
фільними навчальними закладами та 
фермерськими господарствами у бага-
тьох країнах Європи. Тож щороку від-
правляємо наших студентів на стажу-
вання за кордон. Для молоді з країн Єв-
росоюзу діють різноманітні квоти на 
проходження практики по всьому сві-
ту. Нам таку можливість дають особис-
ті зв’язки та домовленості. Скажімо, зі 
Швейцарією ми співпрацюємо з 1993 
року, і чули від наших партнерів лише 
слова подяки, – каже директор Бережан-
ського агротехнічного інституту, док-
тор технічних наук, професор Василь 
Павліський (на фото вгорі).

Бережанські студенти здобувають за 
кордоном потрібні навички роботи, зна-
йомляться із сучасними способами ви-
робництва сільськогосподарської про-
дукції. Живуть у сім’ях фермерів, у віль-
ний час їздять з ними на відпочинок або 
ж самі подорожують. Звичайно, молодь 
прагне скористатися можливістю пере-
йняти європейський досвід і побачити 
світ, а водночас і заробити кошти.

Студентів охоче беруть на стажуван-
ня й українські підприємства, багато 
хто залишається там працювати. 

– Здобуті в нас спеціальності акту-
альні для регіону. Ми готуємо фахівців 
для сільського та лісового господарства, 
а саме економістів, механіків, енергети-
ків, екологів. На державні іспити, захист 
дипломних проектів до нас завжди при-
їжджають представники бізнесу, тож 
випускники мають шанс проявити себе 
перед потенційними роботодавцями. 

Повертаються в інститут 
викладачами 

Теперішні студенти, як зауважує пер-
ший заступник директора інституту з 
навчальної та наукової роботи Михай-
ло Русиняк, відрізняються тим, що сві-
домо обирають майбутній фах. Здобува-
ти освіту до Бережан їдуть з Тернопіль-
ської, Івано-Франківської, Львівської, 
Хмельницької, Волинської областей. Є 
абітурієнти із Закарпаття й навіть Жи-
томирщини. 

– Ми робимо все, щоб наші випускни-
ки могли успішно конкурувати на рин-
ку праці, – каже Михайло Омелянович. – 
Сьогодні пропонуємо на вибір вісім спе-
ціальностей: “Процеси, машини та об-
ладнання агропромислового виробни-
цтва”, “Енергетика та електротехнічні 
системи в агропромисловому комплек-
сі”, “Лісове і садово-паркове господар-
ство”, “Екологія, охорона навколишньо-
го середовища та збалансоване приро-
докористування”, “Економіка підприєм-
ства”, “Облік і аудит”, “Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж”, “Обслу-
говування та ремонт автомобілів і дви-
гунів”. 

Цікаво, що навіть на традиційно 
“хлопчачих” спеціальностях навчаються 
і дівчата. Є серед них майбутні механіки, 
електрики, які згодом влаштовуються 
на диспетчерській чи оперативній робо-
ті на технічних підприємствах.

Успішно втілюють у Бережанах і єв-
ропейські принципи ступеневої освіти. 
Інститут на базі 9 та 11 класів готує фа-
хівців трьох освітньо-кваліфікаційних 
рівнів – молодший спеціаліст, бакалавр 
і спеціаліст. 

– Ми є відокремленим підрозділом 
Національного університету біоресур-
сів та природокористування України, – 
каже Михайло Русиняк. – Тож  кращі ви-
пускники продовжують навчання у ма-
гістратурі в Києві. Чимало захищають 
там дисертації й повертаються до Бе-
режан уже як викладачі. Сьогодні у нас 
є 4 доктори наук, понад 50 кандидатів 
наук, і багато з них були нашими сту-
дентами.

До вищої освіти – 
робітничі професії 

Ще однією особливістю Бережан-
ського агротехнічного інституту є поєд-
нання навчання та виробництва. 

– Наші випускники мобільні на рин-
ку праці, бо отримують не тільки спеці-
альність, а й опановують дві-три робіт-
ничі професії, – продовжує директор Ва-
силь Павліський. – А коли бакалавр чи 
спеціаліст може не тільки думки про-
дукувати, а й щось руками робити, то 
на життя він дивиться по-іншому, адже 
знає собі ціну.

Всього інститут пропонує 14 ро-
бітничих професій. Це і водій, елек-
тромонтажник, майстри з ремонту ви-
мірювальних приладів, автомобілів, 
хіміки-лаборанти. Є свої вулики, тож 
можна опанувати фах бджоляра. Дівча-
ток навіть навчають вести домашню 
економіку. 

Пізнавати ази фаху допомагають 
студентам також численні майстер-
ні. В інституті діють деревооброб-
ний, слюсарний, електрозварюваль-
ний, столярно-меблевий цехи. За остан-
ні роки меблів, вікон і дверей навчаль-
ний заклад не купує – виготовляють са-
мотужки. 

У науці – попереду Європи  
Водночас, студенти активно задія-

ні у науковий процес. Бережанський аг-
ротехнічний інститут – один з небага-
тьох в Україні серед вищих навчальних 
закладів, який досліджує нетрадицій-
ні джерела енергії. Зокрема, тут функ-

ціонує лабораторія з виробництва газу 
з соломи та стебел сільськогосподар-
ських рослин. Це нова, але дуже насущ-
на проблема в Україні та світі. 

– З тонни соломи і стебел можемо 
отримати 300 метрів кубічних метану. 
А щороку Україна виробляє до 60 міль-
йонів тонн зерна, і стільки ж є побічної 
продукції, – розповідає Василь Павлісь-
кий. – Проте цінний не тільки газ, а й ор-
ганічні добрива, які утворюються після 
того, як стебла й солома віддають енер-
гію у вигляді біогазу. Такі добрива бага-
ті легніном, що є основою для створен-
ня гумусу. Відповідно, можна відмови-
тися від неорганічних добрив, а це до-
зволить українському господарству пе-
рейти на вирощування екологічно чис-
тих продуктів.

У світі, як зауважує Василь Михай-
лович, учені навчилися видобувати до 
50 відсотків енергії зі стебла. Бережан-
ські дослідники розробили техноло-
гію, яка збільшує цю потужність майже 
на чверть. Наразі це лабораторні робо-
ти, однак інститут уже планує пілотний 
проект, що дозволить впровадити роз-
робки в Україні.

Уроки історії 
Традиції та сучасність переплели-

ся на вуличках Бережан. Таке поєднан-
ня є й однією з переваг інституту, істо-
рія якого бере початок у далекому 1959 
році. Тоді у стінах старовинної будівлі, 
де за часів Австро-Угорщини був окруж-
ний суд, відкрили технікум сільського 
господарства. Відтоді спливло чимало 
води – й Бережанський технікум переріс 
у потужний навчальний заклад.

Сьогодні тут є все, аби добре навча-
тися, повноцінно жити й радіти жит-
тю: гарні просторі кабінети й аудиторії, 
комп’ютерні класи, лабораторії, гурто-
житок, бібліотека, спортивний і трена-
жерний зали... 

А найважливіше – професійний педа-
гогічний колектив, завдяки якому сту-
денти отримують європейську освіту.

Антоніна БРИК.
На фото: викладачі та студен-

ти у навчальному закладі.

Студенти з Бережан 
стажуються 

у Швейцарії та Данії
Потрапити на практику в країни Західної Європи – мрія чи не кожного україн-
ського студента. Бережанський агротехнічний інститут надає своїм вихован-
цям таку можливість уже багато років. Студенти із затишного містечка на Тер-
нопільщині стажуються за своїм фахом у Швейцарії, Австрії, Німеччині, Данії... 



№7 (36)/12 лютого 2014 року Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ4 Наголосnday.te.ua

Революційні події 
відкрили зовсім 
іншу Україну, 

розставили чимало 
акцентів,  дали змогу 
ознайомитися з 
цікавою інформацією 
та переоцінити багато 
речей. 

Ніхто раніше не задумував-
ся над жорстокістю «Беркута». 
Пасажири й гадки не мали, що 
таксисти їх можуть доставляти 
прямо в руки цим же «беркутя-
там», як це було у деяких містах 
під час розгонів євромайданів. 
Що в державі безкарно «наводи-
тимуть» порядки якісь «тітуш-
ки». Що на людей полюватимуть 
«екскадрони смерті»… І це ще да-
леко не всі болячки, які прояви-
лися на тілі суспільства.   

А ще українцям постійно бре-
хали. Не обманювали, а брехали. 
Годували «покращенням», зна-
ючи, що простим людям воно 
не світить. Виводили з держа-
ви мільйони, мільярди доларів, 
а контролюючі інституції чомусь 
при цьому виявилися незрячи-
ми. «Кинули» державу з євроін-
теграцією. І саме ті, що найбіль-
ше кричали проти поступу Укра-
їни до Європи, інтегрували сво-
їх дітей і гроші не в путінську Ро-
сію, а на Захід.  

У соціальних мережах опри-
люднили інформацію, де жи-
вуть або навчаються діти україн-
ських політиків, які волають про 
принади Митного союзу. Отже, 
син екс-прем’єра Миколи Азаро-
ва має житло і бізнес в Австрії. 
Діти депутата-регіонала Олега 
Царьова навчаються у Британії. 
В цій же країні здобувають осві-
ту діти нардепа від Партії регіо-

нів Владислава Лук’янова; донь-
ка голови Донецької ОДА, регі-
онала Андрія Шишацького; син 
регіонала-олігарха Ріната Ахме-
това. Декому припала до душі 
Швейцарія. У цій комфортній 
європейській країні навчаєть-
ся донька Віктора Медведчука; 
син депутата від ПР Антона При-
годського; син регіонала Андрія 
Клюєва. У Швейцарії здобував 
освіту син ще одного затятого ре-
гіонала Нестора Шуфрича. Живе 
у Швейцарії і є громадянкою цієї 
держави (й України також, хоча 
подвійне громадянство Консти-
туцією не передбачено) донька 
депутата-регіонала Володимира 
Вечерка. Син регіонала-олігарха 
Андрія Деркача проживає у США. 
До слова, доньку російського 
президента Путіна також не при-
ваблюють терени «родіни». Вона 
насолоджується життям у Гол-
ландії.  

Чимало українських багаті-
їв мріють про нерухомість у сто-
лиці Туманного Альбіону. Лон-
дон для них - престиж і чудова 
можливість інвестувати кошти 
в елітне житло. Як зазначає «Ні-
мецька хвиля», торішнє зрос-
тання цін на лондонську нерухо-
мість не змешило апетитів у за-
можних українців. 

За статистикою однієї з про-
відних міжнародних ріелтор-
ських компаній «Knight Frank», 
що спеціалізується на об’єктах 
нерухомості, вартістю від  міль-
йона фунтів і вище, число бажа-
ючих придбати дорогі квадрат-
ні метри навіть зросло. Торік по-
мітно збільшилась кількість за-
питів на пропозиції лондон-
ської нерухомості, які надходили 
з України, Аргентини, Туреччи-
ни, Індії, Китаю. Україна разом із 

Аргентиною у цьому списку по-
сіли друге місце - число онлайн-
запитів підскочило за рік на 67 
відсотків.

Як повідомили «Німецькій 
хвилі» у «Knіght Frank», у випад-
ку з українцями йдеться не лише 
про цікавість, а про конкретні 
контракти на придбання. У свою 
чергу, представник дослідниць-
кої команди «Knіght Frank» Том 
Білл зазначив: існує великий по-
тенціал для нової хвилі інвести-
цій, насамперед, в елітні об’єкти 
у центральному Лондоні. 

За інформацією вітчизняних 
ЗМІ, віллою вікторіанської епо-
хи у Кенсінгтоні володіє донь-
ка екс-президента Леоніда Куч-
ми Олена Пінчук. 
А найбагатший 
українець Рінат 
Ахметов, за дани-
ми «The Guardіan», 
виклав 136 міль-
йонів фунтів за 
л о н д о н с ь к и й 
пентхаус. 

Британія при-
ваблює грошови-
тих українців ста-
більністю і помір-
ними податками. 

Українські ба-
гатії - це нинішня 
влада. Чи навпа-
ки. З огляду на по-
дії у державі, сус-
пільство очікує від світу адек-
ватної реакції. Йдеться про за-
провадження візових та фінан-
сових санкцій для українських 
чиновників з боку США і Євро-
пи. Однак, Рада міністрів закор-
донних справ ЄС у понеділок, 10 
лютого, підтвердивши пропози-
цію економічної допомоги Укра-
їні за умови створення нового 

уряду реформаторів, утрималась 
від запровадження персональ-
них санкцій проти українського 
керівництва. Але… обіцяє діяти 
«швидко» у випадку погіршен-
ня ситуації. Про це після засідан-
ня ради ЄС сказав журналістам 
міністр закордонних справ Лит-
ви Лінас Лінкявічюс. За його сло-
вами, єдиний вихід зараз - це діа-
лог, який «ЄС заохочує». 

Верховна представниця ЄС з 
питань зовнішньої політики та 
політики безпеки Кетрін Ештон 
також підкреслила: всі на Раді 
ЄС погодилися з «необхідністю 
продовження діалогу між прези-
дентом Януковичем та лідерами 
опозиції». І наголосила: одним із 

ключових еле-
ментів вирі-
шення україн-
ської кризи є 
«робота парла-
менту над кон-
ституційною 
реформою» та 
забезпечення 
в Україні віль-
них і чесних 
виборів. 

«У ни-
нішній Євро-
пі, особливо в 
умовах світо-
вої фінансово-
е ко н о м і ч н о ї 
кризи, вирі-

шальне слово майже у всіх осно-
вних питаннях належить ФРН. 
Не дарма Ангелу Меркель нази-
вають найвпливовішою жінкою 
планети, - пише «Zaxid.net». - 
Якби правляча партія Німеччини 
та її лідер відразу після початку 
протистояння в Києві висловили 
серйозне застереження Януко-
вичу, голос Європи у питанні про 

долю України, напевно, звучав 
би більш вагомо. Можливо, вже 
були б зроблені практичні кро-
ки для впровадження санкцій, 
здатних привести до тями укра-
їнських чиновників й запобігти 
кровопролиттю… Навіть далекі 
США вже склали реальний «чор-
ний список» українських поруш-
ників прав людини…». 

Як відомо, німецька еконо-
міка значно залежить від ро-
сійського газу. А ще на службі у 
«Газпрому» числяться впливо-
ві люди, зокрема, екс-канцлер 
Німеччини Гергард Шрьодер та 
один із лідерів СДПН, колишній 
мер Гамбурга Геннінг Фошерау. 
Щодо Шрьодера, то його найма-
ли для пробивання будівництва 
нафтопроводу «Північний по-
тік», здатного створити великі 
проблеми Україні.      

…«Help Ukraine», продовжу-
ють звертатися до світу україн-
ці. Голоси мільйонів поки що гу-
бляться за шелестінням доларо-
вих купюр, украдених в народу 
та держави «покращувачами» і 
«європоненависниками». А мі-
ністр закордонних справ Швеції 
Карл Більдт після понеділкового 
засідання Ради міністрів закор-
донних справ ЄС «ощасливив»: 
«Якщо будуть подальші значні 
репресії чи силова зачистка Май-
дану - будуть наслідки… Санкції 
є крайнім заходом».

Кров пролилася. Загинули 
мирні демонстранти. Зникли де-
сятки людей. Невідомо, що може 
спіткати затриманих активіс-
тів. Майбутнє України тривож-
не з огляду на імперські забаган-
ки Путіна. Триває протистояння 
влада-народ. Невже, цього мало?          

Ольга ЧОРНА.             

«Help Ukraine!» Європа зглянеться, якщо будуть 
«значні репресії чи силова зачистка Майдану»

У Тернополі урочисто відзначили 
відкриття XXII зимових Олімпійських 
ігор та підтримали  тернопільських 

спортсменів на цих престижних змаганнях.
На навчально-спортивній базі олімпійської підго-

товки з біатлону у селі Підгородньому відбулася це-
ремонія підняття Олімпійського прапора та прапора 
Тернопільської обласної організації Федерації біатло-
ну України. 

– У Сочі розпочинаються Олімпійські ігри. Від Тер-
нопільщини в складі збірної команди України висту-
патимуть п’ятеро спортсменів. Тому наша акція є сим-

волічною підтримкою української збірної, – зазна-
чив народний депутат, президент обласного осеред-
ку Федерації біатлону України Олексій Кайда. – Бажа-
ємо нашим спортсменам швидкості, влучності, нових 
перемог та золотих медалей.

Цього ж дня на набережній Тернопільського ставу 
відома спортсменка та громадська діячка Ліля Проць 
організувала для дітей справжню олімпійську рухан-
ку. На свято завітали кілька десятків дітлахів та відо-
мі тернопільські спортсмени. Із вітальним словом ви-
ступили директор ТОЦФЗН  “Спорт для всіх” Володи-
мир Ванджура, секретар обласного відділення НОК 

України Валерій Кравчук та чемпіонка світу з пауер-
ліфтингу Ліля Проць. Скейтбордистки Оксана Дми-
трів, Оксана Мерц та Ірина Грищук урочисто внесли 
Олімпійський вогонь та прапор

Школярі захоплено спостерігали за спортсменами 
у красивих формах, які вже мають певні досягнення, 
перемоги та звання, із задоволенням виконували ці-
каві вправи руханки і відповідали на запитання з іс-
торії Олімпійських ігор. Найактивніші учасники свя-
та отримали подарунки.

Оксана ПЕТРІВ, студентка спеціальності 
«Журналістика» ТНПУ ім. В. Гнатюка.

У файному місті запалав 
Олімпійський вогонь

Голоси мільйо-
нів поки що гу-
бляться за ше-
лестінням до-
ларових купюр, 
украдених в на-
роду та держави 
«покращувача-
ми» і «європоне-
нависниками». 
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Подія Стрітення 
Господнього сталася 
за давніх часів в 

Єрусалимському храмі. Йосиф і 
Марія прибули туди, як минув 
час очищення породіллі, 
щоб принести маленького 
Ісуса перед Господа і подати 
відповідні жертви на виконання 
закону Мойсейового.

Ніхто із служителів храму не міг 
тоді знати, що на руках Марії було не-
звичайне Дитя. Кожен, хто бачив Марію 
поряд з Йосифом, міг вважати Дитину 
його сином. Йосиф і Марія дали Самому 
Богові розкрити в свій час справжню 
достойність і призначення Дитини, Ко-
тру принесли з собою.

Чутка про видіння віфлеємських 
пастухів до Єрусалима не дійшла, тому 
Йосиф і Марія не сподівалися, що тут 
хтось пізнає в їхній Дитині Царя Ізра-
їльського. Та ледве вступили вони у 
двір храму, як виходить їм назустріч з 
радісним нетерпінням, один поважний 
старець. Це був Симеон, який користу-
вався великою повагою в своїх співгро-
мадян. Він чекав пришестя Месії, і за це 
був удостоєний багатьох божественних 
натхнень. Бог відкрив, що він не бачи-
тиме смерті, поки не побачить Христа 
Господнього.

Симеон часто відвідував храм, а 
того разу мав особливе бажання йти 
туди. І ось він бачить як заходять Йо-
сиф і Марія у двір. Боже провидіння 
раптом вказало йому на них і вкла-
ло в його розум: це Дитя і є Той Самий 
Цар-Месія, Котрого він чекає. Тому 
старець бере Його на свої руки, а Ма-
рія в здивуванні поступається. Охо-
плений радістю давно жаданого часу, 
Симеон то піднімає погляд до неба, то 
опускає його на Дитину, проголошу-
ючи натхненні слова: «Нині відпус-
каєш раба Твого, Владико, за словом 
Твоїм, з миром…»,  «...Тепер-то Госпо-
ди, помре раб Твій спокійно, бо свої-
ми очима побачив Спасителя, Котро-
го Ти дав світові». Та й Марія мала ді-
знатися тут багато нового про май-
бутню долю Свого Сина, дещо над-
то важливе, покрите таємницею, що 
тільки пізніше могло пояснитися са-
мими подіями.

Старець благословив Йосифа і Ма-
рію за те, що вони удостоїлися такої 
почесті в служінні Месії. Потім, звер-
нувшись особисто до Марії, передав  їй 
Дитя, сказавши, що Воно буде предме-
том сперечання й каменем спокуси і 
на Ньому, як на пробному камені, вия-
виться те, що хто має у своєму серці до 
Бога та Месії. 

Звернувшись до Дитини і осягнув-
ши духом, Кого бачить перед собою, 
прославляє Бога і пророчиця Анна, ста-
ра вдова, яка мала дар пророкування. 
Вона також чекала утіхи ізраїлевої.

Наслідуймо цих праведників, бо їх-
ній Господь є і наш Господь. Стрітив-
шись з ними, Він готовий стрітися і з 
нами. Замислімось про подію Стрітен-
ня, стараймося навчитися, як самим до-
сягти зустрічі з Господом, Котрий неда-
леко від кожного з нас.         

о.Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки 

журналістів  України. 

«Нині відпускаєш 
раба Твого, 
Владико…»

Минулої п’ятниці у Тернопільському 
замку було особливо врочисто. Усе по-
справжньому: червона доріжка, запалені 

свічки, піднесений настрій, заворожуюча музика 
скрипки та бандури, мелодія фортепіано, пісні у 
виконанні різних колективів... Тут вітали «Людей 
року - 2013».

Цей престижний конкурс на теренах Тернопілля ще у 
2000-му заснував керівник спортивно-мистецького та духо-
вного центру, заслужений тренер України Володимир Плас-
коніс. Відтоді його лауреатами визнали більше двохсот ві-
домих краян. Зараз до друку готується про них книга.

Лауреатами конкурсу «Людина року - 2013» стали:
БАЦА Валентина - заступник редактора газети «Віль-

не життя плюс» з економічних питань, лауреат премії НСЖУ 
«Золоте перо»; БЕРЕЗОВСЬКИЙ Орест - доцент кафедри 
травматології та ортопедії Тернопільського медичного уні-
верситету ім. І. Горбачевського; БИЧ Василь - методист Бе-
режанського районного методкабінету, заслужений праців-
ник освіти України; ГАЙДУКЕВИЧ Остап - директор облас-
ної експериментальної комплексної школи мистецтв, заслу-
жений працівник культури України; ГРИГОРЕНКО Олек-

сандр - начальник Шумського управління з експлуатації 
газового господарства ПАТ «Тернопільгаз»; КУСЕНЬ Бог-
дан - голова обласного літературно-просвітницького това-
риства ім. Б. Лепкого; ЛЮБАРСЬКА Леся - в. о. голови об-
ласної громадської організації «Берег єднання» ім. Р. Шухе-
вича, письменниця; ЛИСЮК Михайло, адвокат, заслужений 
юрист України; МАКСИМІВ Іван - директор ТЗОВ «Терно-
граф»; МАЗУР Петро - директор Кременецького медично-
го училища імені А. Річинського, кандидат медичних наук; 
ПІДГРУШНА Олена - заслужений майстер спорту України, 
чемпіон світу 2013 року, багаторазова призерка чемпіонатів 
Європи з біатлону; РИБІН Віктор - доцент Тернопільсько-
го національного економічного університету; ШОТ Микола 
- власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» у Терно-
пільській області; ЯВОРСЬКИЙ Ігор - старший тренер фут-
больного клубу «Нива», майстер спорту України з футболу.

Цікаві розповіді про лауреатів читайте                                         
у наступних числах «Нашого ДНЯ». 

На фото: Володимир ПЛАСКОНІС з відомим 
меценатом, начальником ПАТ «Тернопільгаз»    

Олегом КАРАВАНСЬКИМ.

У Тернополі 
відзначили 
людей року

На вернісажі народних 
ремесел у Ланівцях 
відкрили виставку 

самобутніх робіт місцевих 
майстрів. 

Приміщення районної бібліотеки, 
де знайшли прихисток твори мисте-
цтва, перетворилося на галерею. Тут 
і вишиття, і вироби з бісеру, соломки, 
паперу, ниток, кераміки...

Витончені шедеври в українсько-

му стилі – творіння Руслана Охнівсько-
го, який, здається, вміє оживляти де-
ревину. Його криничка, млин і хатина 
– наче справжні. 

Вишиті картини й ікони представи-
ли майстрині Галина та Світлана Рин-
дюк і Світлана Оришкевич. Вони не 
просто вміють бачити красу, а й тво-
рять її на полотні за допомогою голки 
й ниток. Їхні вишивані ікони, здається, 
випромінюють надзвичайну, сонячну 

енергетику.
Оригінальні та бар-

висті цукеркові по-
даруночки – роботи 
Люби Оришкевич. Ви-
тончені вироби з со-
ломки – картини в ори-
гінальному стилі – тво-

ріння рук Зої Вів’юрко та її гуртківців.
Справжні шедеври  з паперу в техні-

ці квілінг представили викладачі Алла 
Одлижук та Софія Сіра зі своїми вихо-
ванцями з гуртка юних дизайнерів. 
А талановитий художник і скульптор 
Олег Яцула познайомив відвідувачів із 
виробами з кераміки свого учня Свя-
тослава Зиска. 

Милі дрібнички, сповнені неабия-
кої фантазії, що прикрасять будь-який 
інтер’єр, виготовляє Лариса Брек. 

Привертали увагу й вишиті бісе-
ром ікони, а також квіти, дерева, тва-
рини – роботи гуртківців Тетяни Кереї, 
Мар`яни Ящук і Катерини Білоголовко.

Усіх, хто прийшов помилуватися 
роботами майстрів, чарувала грою на 
сопілці Марійка Василишин.

І криничка, і млин, і хатина з дерева...

Мирослав КОЛОМІЙЧУК,
м. Ланівці.

Фото автора.
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Наркотики для 
студентів 

і безробітних

Троє тернополян, які в 
складі організованої 
злочинної групи 

торгували наркотиками, 
постануть перед судом. 

Як встановили під час розсліду-
вання, банда діяла впродовж року.  
Наркоторговці збували свій товар 
особам, які ніде не працюють і не 
вчаться, хоча серед них були і сту-
денти тернопільських вишів.

Загалом зафіксовано 29 фактів 
збуту канабісу.

Під час оперативних закупівель 
та обшуків у зловмисників було ви-
лучено майже 700 грамів згаданого 
наркотичного засобу.

Тепер ділкам доведеться відпо-
відати перед законом. Як повідо-
мили у прокуратурі області, обви-
нувальний акт у кримінальному 
провадженні стосовно зловмисни-
ків уже скерували до суду.

 

Цьогоріч у 
нашому місті не 
відзначатимуть 

традиційного Дня зими. 
Натомість планують 
провести народну 
олімпіаду. У міській 
раді пояснюють, що 
прийняли таке рішення, 
зважаючи на думку 
тернополян та погодні 
умови. 

– Ми провели опитуван-
ня серед жителів міста щодо 
святкування Дня зими, – роз-
повів заступник міського го-
лови Леонід Бицюра. – Більше п’ятдесяти  відсотків тернопо-
лян висловили думку щодо недоцільності проведення свята. 
Натомість запропонували організувати спортивно-масові зма-
гання. Тобто замість Дня зими буде народна олімпіада. Точну 
дату і місце її проведення ще визначить оргкомітет. Швидше 
всього це буде територія біля озера. А дехто з тернополян на-
віть запропонував ввести в олімпіаду змагання з кидання на 
дальність старої бруківки.

Чоловік вербував молодих, здорових людей за 
кордон, де їм видаляли нирки.

У тенета зловмисника потрапляли соціально вразливі 
жителі області. «Донорів» чоловік шукав серед молодих людей з 
хорошим здоров’ям, у яких виникли серйозні фінансові проблеми 
– заборгованість за кредитами, малі діти чи відсутність роботи. 
Завербованих земляків зловмисник забезпечував паспортами та 
документами для виїзду за кордон. Операції з вилучення люд-
ських органів проводили в медичних центрах Еквадору, Коста-
Ріки та Шрі-Ланки. За кожного «донора» тернополянин отриму-
вав 2 тисячі доларів США. 

Як повідомили у прокуратурі області, за три місяці зловмис-
ник встиг завербувати 6 громадян, четверо з яких відправив за 
кордон до медичних центрів. 

Невдовзі чоловіка викрили працівники міліції. Торговця нир-
ками засудили за ч.2 ст.149 КК України (торгівля людьми) і при-
значили 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна.     

Сьогодні Тернопільський окружний 
адміністративний суд відмовив у 
задоволенні адміністративного 

позову прокуратури міста Тернополя про 
перейменування Майдану Мистецтв на 
Площу Героїв Євромайдану. 

– Суд залишив в дії рішення сесії Тернопіль-
ської міської ради про перейменування Майдану 
Мистецтв на Площу Героїв Євромайдану, - розпо-
вів начальник управління правового забезпечен-
ня міської ради Олександр Печіль. – Відтак рішен-
ня сесії щодо перейменування Майдану Мистецтв 
залишається в силі. 

Нагадаємо, 23 січня Тернопільська міська рада 
вирішила перейменувати Майдан Мистецтв на 
Площу Героїв Євромайдану. Таким чином депутати 
увіковічнили в історії трагічні події, які сталися на 
вул. Грушевського в Києві 21 та 22 січня 2014 року, 
численні факти побиття мирних громадян, а також 
криваві події, які призвели до людських жертв. 

Натомість прокуратура м. Тернополя заявила, 
що оскаржить дане рішення суду в апеляційному 
порядку. 

У Почаєві 
вкрали ікони. 

Старовинні
Один злодій 

раптово 
помер, інший – 

потрапив у лікарню.
Старовинні ікони 

88-річна мешканка Поча-
єва отримала ще від сво-
єї бабусі. Злодії, які поцу-
пили образи, виявили-
ся не мисливцями за ан-
тикваріатом, а звичайни-
ми п’яничками, яким про-
сто бракувало грошей на 
пляшку.

Про те, що з дому зни-
кли образи, господиня до-
відалася… від сусідки. Це 
добра знайома додивила-
ся: на місці немає ікон. А 
потерпіла й не помітила 
пропажі. Тоді бабця поча-
ла згадувати, хто останнім 
часом у неї гостював. Так 
правоохоронці вийшли на 
слід місцевих п’яничок, ко-
трі колядували у домі пен-
сіонерки на Різдвяні свя-
та. Виявилося, поки двоє 
чоловіків розважали гос-
подиню піснеспівами, їх-
ній колега тихцем нишпо-
рив по хаті. Грошей зло-
дій не знайшов, тож вирі-
шив прихопити старовин-
ні ікони.

Правоохоронці всти-
гли вийти на підозрюва-
них раніше, ніж вони всти-
гли продати образи.  Один 
із зловмисників уже від-
дав Богу душу – чоловік 
середніх літ, не дочекав-
шись суду людського, рап-
тово помер. Інший у важ-
кому стані потрапив у реа-
німацію. На лікарняне ліж-
ко його, після чергового 
застілля, відправили това-
риші по чарці.

Старовинні ікони від-
правили на експертизу. 
Після того, як фахівці вста-
новлять їхню цінність, об-
рази повернуть законній 
власниці.

Співробітники ветеринарної 
міліції Тернопільщини разом із 
ветеринарами торік перевірили 

понад три сотні підприємств, що 
займаються обігом тваринницької 
продукції. 

Серед них – підприємства, які спеціалізу-
ються на переробці м’яса, риби та молока, а та-
кож пункти їх зберігання. 

Майже 32 тонни тваринницької продук-

ції, яку готували на столи мешканців облас-
ті, виявилися недоброякісними. Небезпеч-
ні для здоров’я харчі зняли з обігу. Вартість 
вилучених продуктів становить близько 100 
тисяч гривень.  

Також під час перевірок викрили сім не-
зареєстрованих підприємств, які виробля-
ли та реалізовували харчі. Загалом за по-галом за по- по-по-о-
рушення ветеринарного законодавства до 
адміністративної відповідальності притяг-істративної відповідальності притяг-відповідальності притяг-притяг-
нули 260 осіб, у тому числі 56 посадовців.

Пасажири, які в 
минулу неділю 
прямували рейсовим 

автобусом «ПАЗ» додому 
або в гості, ще довго 
пам’ятатимуть цю поїздку. 

Коли їхній транспорт про-
їжджав біля села Сухостав Гуся-
тинського району, раптово ви-
никла пожежа. Полум’я охопило 
автобус під час руху. На цей мо-
мент у ньому перебувало оди-
надцять людей. 

На щастя, пасажири та водій 
не постраждали. А от автобус 
згорів ущент. 

Аби ліквідувати загорання,  
залучали черговий караул дер-
жавного пожежно-рятувального 
поста.

В обласному управлінні 
Держслужби України з надзви-
чайних ситуацій повідомили, 
що причиною пожежі, ймовірно, 
стало коротке замикання елек-
тромережі.

Площі Героїв Євромайдану бути У Тернополі кидатимуться 
старою бруківкою

На Гусятинщині вщент згорів 
рейсовий автобус

32 тисячі тонн продуктів – на утилізацію

Тернополянин продавав людей на 
органи в Шрі-Ланку і Коста-Ріку
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Не за Україну, 
а за її ката...

Тернополянин Євген Філь – один з 
тих, хто відчув на собі всі жахіття аф-
ганської війни. На його очах рвалися 
снаряди, ставали інвалідами та гинули 
бойові товариші. Сьогодні, подумки по-
вертаючись до тих трагічних подій, він 
цитує великого Кобзаря, словами яко-
го промовляє істина: «Не за Україну, а 
за її ката… Довелось пролить кров до-
бру– не чорну».

– До Афганістану ми увійшли як за-
гарбники в очах афганського народу, 
- ділиться роздумами пан Євген. – До 
речі, ще у 1989 році, будучи членом 
Української Гельсінської Спілки, я пер-
шим засудив радянсько-афганську ві-
йну і назвав себе воїном-окупантом. 
Зрозуміло, що ним я, як і всі інші, став 
не з власної волі. Ця провина лежить 
на керівництві комуністичної партії 
колишнього Союзу, яке розв’язало цей 
збройний конфлікт. Більшість  із нас 
до останнього не знали, що служити-
муть в Афганістані. Ми стали заручни-
ками ситуації і це добре розуміли мир-
ні афганці. Вони писали нам листів-
ки, у яких просили, щоб ми залишили 
їхню землю, але ми змушені були вико-
нувати накази головнокомандувачів. 
За це багатьом довелося заплатити ці-
ною власного здоров’я та життя. Ця ві-
йна назавжди перевернула внутріш-
ній світ кожного «афганця», який прой-
шов через ці нелюдські випробування. 
Після виведення військ з Афганіста-
ну нам довелося заново пристосовува-
тися до життя і до тих нелегких умов, 
які склалися на той час в країні. А це 
були початки становлення нової демо-
кратичної держави, яка не бажала бра-
ти на себе відповідальність за наслід-
ки недолугої політики тоталітарної ра-
дянської системи. Від цього потерпали 
і ми, адже роками доводилося оббива-
ти пороги чиновницьких кабінетів, аби 

відстояти належне 
нам право на пільги. 
Натомість у відповідь 
чули:«Ми вас туди не 
посилали».

«Нас просто 
«кинули»

Із Тернопільщини 
було призвано 2701 
солдат. А сьогодні на 
території області  про-
живає 2340 колишніх 
воїнів-«афганців». Серед них багато ін-
валідів, які потребують особливого пі-
клування з боку держави. Натомість, 
уряд щороку намагається «врізати» й 
до того мізерне фінансування, яке за-
безпечує виконання соціальних га-
рантій, передбачених чинним законо-
давством. А це: пільгове забезпечення 
житлом, проїзд у громадському тран-
спорті, оплата житлово-комунальних 
послуг, належне медичне обслугову-
вання тощо.

- «Афганців», як і «чорнобильців», 
людей, які втратили своє здоров’я і 
життя, просто «кинули». Як і їхні сім’ї, 
родини, які не дочекалися з тієї страш-
ної війни синів, чоловіків. Ніхто не пе-
реймається їхніми бідами та пробле-
мами. Хоч ці люди заслуговують на те, 
аби держава виконала перед ними свій 
обов’язок. Натомість, перелік пільг що-
року переглядають, до того ж не на 
нашу користь.

Минулий рік не став винятком. 
Уряд знову взявся переглядати пільги 
для «афганців», та цього разу на заваді 
стали масові протести, які вони, спіль-
но з «чорнобильцями», організували 
під стінами Верховної Ради. Хоча піль-
ги таки переглянули, але радикальних 
кроків влада зробити не наважилася. 

Або квартира, або…
Євген Філь на власному досвіді пе-

реконався, як важко отримати те, що 

належить за законом. 
Він з гумором розпові-
дає історію, котра тра-

пилася з його сім’єю, яка 
впродовж п’яти років 
очікувала на отримання 
житла.

– Це був 1987 рік, - 
розповідає пан Євген. 
– Я довго ходив владни-
ми кабінетами, писав про 
свою житлову проблему 
в «Красную звезду», «Из-
вестия», «Правду». А мені 
з міністерства оборони 

СРСР тільки давали відписки. Довело-
ся навідуватися і до першого секрета-
ря Тернопільського міськкому партії. 
Коли народилася дитина, ми вже з дру-
жиною прийшли до тодішнього очіль-
ника  міськкому пана Зайчука і поста-
вили його перед фактом: «Або давайте 
нам квартиру, або будемо жити просто 
тут». Дружина поклала немовля перед 
ним прямо на стіл. 

Незадовго після цього Філі переї-
хали у нове помешкання. З міськкому 
партії у «Хлібоб’єднання», де на той час 
працювало молоде подружжя, надій-
шла вказівка надати сім’ї пільгове жит-
ло.

Сьогодні отримати помешкання на-
віть такій категорії як «афганці», над-
звичайно складно. Коштів для цього з 
державного бюджету виділяється зна-
чно менше від потреби. Минулоріч за-
мість 1 мільйона 160 тисяч гривень на 
область фактично виділили лише 450 
тисяч гривень, отож квартири отрима-
ли тільки дві сім’ї. Як не прикро, але з 
кожним роком фінансування погіршу-
ється, а воїнів-«афганців» стає дедалі 
менше. 

«Афганці» області 
підтримують Майдан
Незважаючи на усілякі життєві про-

блеми, колишні воїни-«афганці» про-
довжують займати активну громадян-
ську позицію. Тепер вони готові захи-

щати свою країну, яка поринула у важ-
ку соціально-політичну кризу, і разом з 
усім українським народом відстоювати 
право на свободу та незалежність. 

– «Афганці» Тернопілля дуже актив-
но підтримують Євромайдан, - розпо-
відає Євген Філь. – Дуже приємно, що 
наш гурт «Долг» під керівництвом Ві-
ктора Маришева неодноразово побу-
вав у Києві і своїми виступами мораль-
но підтримав євромайданівців. «Афган-
ці» також входять до складу самообо-
рони Майдану та є членами так звано-
го «Правого сектора».  Наразі ми споді-
ваємося на мирне врегулювання ситу-
ації. Водночас, дуже важко сподівати-
ся на взаєморозуміння та чесність вла-
ди, яку очолює Янукович, і коли зазда-
легідь знаєш, що він, навряд, чи піде на 
уступки.

Ми хочемо жити в європейській 
Україні, хочемо, щоб нова влада, обра-
на народом, з нами рахувалася, а ми, 
в свою чергу, могли прислужитися на 
благо своєї Батьківщини – України.

Світлана ВІТРОВА.

Євген Філь: «Я назвав себе Минає 25 років з того часу, коли останній 
радянський солдат залишив зранену так 
званою «інтернаціональною» війною, залиту 

сльозами та кров’ю безневинних людей афганську 
землю. Крізь горнило цього пекла пройшли 160 
тисяч українців. Серед них - понад дві з половиною 
тисячі наших краян, 46 з яких загинули, двоє – 
зникли безвісти. Вони завжди житимуть у спогадах 
своїх побратимів, які двічі на рік, 27 грудня та15 
лютого, зустрічаються біля пам’ятника воїнам-
афганцям, кладуть квіти до його підніжжя та 
хвилиною мовчання вшановують пам’ять загиблих. 
Донині нестерпно ятрять душу спогади про тих, 
кому не судилося повернутися додому.. А ті, які 
залишилися живими, досі загоюють фізичні 
та душевні рани, і продовжують боротися за 
виживання вже у своїй, Богом даній країні.

ВОЇНОМ-ОКУПАНТОМ»

Через економічну кризу 
ринок праці завмер

Через економічну 
нестабільність в Україні 
завмер ринок праці. 

Нові вакансії не відкриваються, а кіль-
кість шукачів роботи зростає. Загалом, під-
бір нового персоналу в Україні скоротив-
ся приблизно вдвічі, - кажуть представни-
ки рекрутингового агентства «Head Hunter 
Україна». Деякі підприємці, які працюють 
у сфері послуг, готуються заморозити свій 
бізнес до кращих часів. Найнестабільніша 
ситуація з роботою у східних та централь-
них регіонах України, - зазначають у проф-
спілках. Прогнози експертів ринку праці не 
дуже оптимістичні. З другого кварталу цьо-
го року лише на 1-2 відсотки може збіль-

шитись кількість вакансій. Це стосується 
аграрного ринку і важкої промисловості.

Найбільший страх - 
втрата роботи

Українці вважають: нині 
найстрашніше - втрата роботи. 

Про це свідчать соціологічні дані, 
проведені Центром соціальних та маркетин-
гових досліджень «Социс» і Київським між-
народним інститутом соціології. Згідно з ре-
зультатами, безробіття бояться 57,4 відсо-
тка опитаних. Ще 56,5 відсотка бояться не-
виплати зарплат і пенсій. Страх перед гро-
мадянськими конфліктами у державі мають 
53,7 відсотка. Масових вуличних безпоряд-
ків бояться 50 відсотків. По-справжньому 
нічого не бояться лише два відсотки рес-
пондентів. 

Це передбачено Податковим 
кодексом, відповідно до якого, 
пільги зі сплати податку не нада-
ються на об’єкти оподаткування, 
що використовуються їх власни-
ками з метою одержання доходів 
(здаються в оренду, лізинг, вико-
ристовуються у підприємницькій 
діяльності).

Якщо у громадянина є декіль-
ка об’єктів нерухомості, які не пе-
ревищують  встановлений  роз-
мір пільги оподаткування (для 
квартир - 120 кв. метрів,  для бу-

динків  - 250 кв. метрів,  для квар-
тир та будинків у сукупності - 370 
кв. метрів), й один з об’єктів  жит-
лової нерухомості  надається в 
оренду,  то у будь-якому випад-
ку власнику доведеться сплати-
ти податок на нерухомість з жит-
лової площі об’єкта оренди

Інформаційно-
комунікаційний відділ 

Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ 

Міндоходів в області

Всі, хто здають в оренду власні 
помешкання, зобов’язані сплатити 

податок на нерухомість
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Театр «Дивосвіт» Козівсько-
го будинку культури з’явився 
на світ у 1983 році. Заснувала 
його вчителька світової літе-
ратури загальноосвітньої шко-
ли №1. Людмила Ткаченко-
Кулька.

– Я назвала театр «Дивос-
віт», оскільки вірю, що він від-
криває дітям бачення життя, 
мистецтва, театру, – пригадує 
пані Людмила. – Це дивний світ 
дитинства, людської доброти і 
навіть зла, яке також існує по-
ряд з нами.  

І хлопці, і дівчата сприйня-
ли із захопленням ідею ство-
рення театру. За тридцять ро-
ків змінився не один актор-
ський склад. Школу «Дивосві-
ту» пройшло кілька сотень ді-
тей. І хоч ніхто з юних акто-
рів не обрав своє дитяче захо-
плення майбутньою професі-
єю, багато продовжують грати 
в аматорських театрах своїх ви-
шів і обов’язково приїздять на 
прем’єри рідного колективу.

За час існування «Дивосвіт» 
зіграв близько півсотні різнома-
нітних вистав. Кожна з них рід-
на і близька по-своєму. «Івано-
ва сопілочка», «Пан Коцький», 

«Снігова Королева», «Василь-
кові рушники», «Правдива піс-
ня», «Віщування старого дуба», 
«Чорна квітка», «Не купити ума, 
якого нема», «Карлик Ніс», «Лус-
кунчик», «Кривенька качечка», 
«Усмішка» та багато інших. За-
раз колектив репетирує нову 
п’єсу «Принцеса Болотеса» про 
те, як люди знищують природу.

Після створення «Дивосві-
ту» пані Людмила здобула ре-
жисерську освіту в Москві. За-
звичай, вона працює з готови-
ми сценаріями, але кожен з них 
удосконалює та розширює, до-
дає цікавих героїв, аби залучи-

ти до вистави всіх учасників те-
атру. А це близько сорок хлоп-
ців та дівчат від третього до де-
сятого класу. 

«У кожній дитині є малень-
ке сонце, тільки треба його по-
бачити і не погасити», – таке 
вчительське і режисерське кре-
до Людмили Ткаченко-Кульки. 
ЇЇ вихованці, мабуть, відчува-
ють це, тому радо приходять на 
репетиції і дуже  люблять свій 
театр. Зізнаються, це цікавіше, 
аніж грати в комп’ютерні ігри. 
Адже потрібно вивчити роль, 
зрозуміти її, вжитися в образ, 
підібрати костюм, грим. Тому 

театр для кожного з них цікава 
і захоплююча пригода. 

«Дивосвіт» часто бере 
участь в обласних та всеукра-
їнських конкурсах. У 1991 році 
йому присвоїли звання зразко-
вого. Колектив побував на га-
стролях у Польщі та Німеччині. 
На канікулах вирушать в Чехію. 
Діти подружилися із своїми за-
кордонними ровесниками. Ми-
нулого літа школярі з міста Чач 
гостювали у Козові. 

– Я рада, що мої вихованці 
мають можливість побувати в 
інших країнах, ознайомитися з 
різними культурами, побачити, 

як живуть люди в Європі. Для їх 
розвитку це дуже важливо, – за-
значає пані Людмила.

На сцені Будинку культури 
кипить робота. Розпочалася ре-
петиція вистави «Принцеса Бо-
лотеса». На сцені з’являються 
зайчики, рибки, п’явки, русал-
ки. Отак у театральній грі діти 
вчаться розпізнавати добро і зло, 
правду і брехню, берегти приро-
ду, шанувати батьків. Адже кож-
на вистава – це маленька школа 
життя. Щиро зичимо «Дивосві-
ту» натхнення, вдалої прем’єри і 
цікавих мандрівок. 

Юля ТОМЧИШИН.

Уже тридцять років у Козові діє унікальний театр 
«Дивосвіт», який об’єднує талановитих дітей містечка. 
Хлопчики та дівчатка навчаються тут акторської 

майстерності і пізнають світ. Цей чудовий колектив знають 
не лише на Тернопільщині, а й за кордоном. Кореспондент 
«Нашого дня» завітала в гості до козівських акторів та їх 
натхненниці і режисера театру Людмили Ткаченко-Кульки, 
дізналася про їх досягнення, мандрівки Європою та творчі 
плани на майбутнє. 

Театр із Козови 
підкорив Європу

Педагогічний 
колектив 
разом із 

учнями в барвистих 
вишиванках 
провели Різдвяні 
свята гучною 
колядою з «зіркою», 
«дідухом» та 
«дзвіночками». 

У коляді прозвуча-
ли твори: «Хто там по 
дорозі», «У Вифлиє-
мі десь Марія», «Дзво-
ни дзвонять», «По всьо-
му світу», «Різдвяна 
ніч», «Нова радість ста-
ла», «Пане, пане, госпо-
дарю», «Добрий вечір 
тобі»...

Коляду підготувала і 
провела вчитель музич-
ного мистецтва Алла 
Степанівна Кошак.

« Ой, радуйся, земле!..»
Зберігаючи традиції рідного краю, 
в Старовишнівецькій школі на Збаражчині 
дзвінко попрощалися з колядою

Вінчуємо, вінчуємо ми вас
З тими святами, що би ви
Ті провели, 

щасливо інших дочекали.
Від Різдва Христового  

до Богоявлення,
Від Богоявлення до Йордану,

Від Йордану до Стрітення ,
Від Стрітення 

до Великодня!
А там скільки пан Бог
Назначив віку в здоров’ї...
Христос Народився! 

Славимо його! 

Закінчилась коляда загальним віншуванням:

Людмила Ткаченко-Кулька
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Україна
Туристи масово 

проігнорували Олімпіаду 

Росія готувалася прийняти 1,5 
мільйона туристів, але на Олімпіа-
ду в Сочі приїхало лише близько 300 
тисяч. Як повідомляють «Ведомости», 
національні олімпійські комітети кра-
їн, що беруть участь в Іграх, викупили 
свої квиткові квоти, однак не змогли 
їх реалізувати у своїх державах. Також 
чимало квитків розподілили серед ро-
сійських регіонів. Проте далеко не всі 
їхні власники, приїхавши в Сочі, зважи-
лися на важку дорогу в гори. 

Обама думає, що Путін 
його глибоко поважає

Президент США Барак Обама не 
вважає свої відносини з президен-
том Росії холодними і відзначає по-
вагу, з якою ставиться до нього Во-
лодимир Путін. Про це Обама заявив у 
інтерв’ю американському телеканалу 
NBC. На запитання журналіста про те, 
як він оцінює відносини між ним і Пу-
тіним, Обама відповів: «Я б не назвав 
їх холодними. Правда в тому, що, коли 
ми зустрічаємося, має місце маса вза-
ємних обмінів і несподівано багато гу-
мору, а також безліч компромісів… Він 
(Володимир Путін) завжди ставиться 
до мене з глибокою повагою. Думаю, 
він розуміє, як важливо, щоб Росія пра-
цювала разом із США у сферах, що ви-
кликають взаємний інтерес», - наголо-
сив американський лідер. 

ВООЗ прогнозує шалений 
ріст захворюваності на рак

За підрахунками фахівців Всесві-
тньої організації охорони здоров’я, 
упродовж наступних 20 років кіль-
кість випадків раку збільшиться 
на 70 відсотків. Число смертей від 
цієї хвороби зростатиме через те, що 
збільшується населення планети, а 
також тому, що все більше людей ма-
ють шкідливі звички. Про це пише 
«The Guardian». Кількість нових випад-
ків раку зросте з 14 мільйонів на рік у 
2012 році - до 25 мільйонів - у 2032-у. 
Зокрема, збільшиться кількість випад-
ків захворювання на рак легенів. Фа-
хівці констатують: у 2012 році внаслі-
док онкології померли 8,2 мільйона 
осіб. 

Француз викинув 
через балкон кількадесят 

тисяч доларів
Незвичайний випадок трапився 

у Пунта-дель-Есте, популярному ку-
рортному місті Уругваю. Його пля-
жі надзвичайно люблять як самі уруг-
вайці, так і туристи з інших країн Пів-
денної Америки та Європи, повідомляє 
«ПедПреса».

Французький турист виграв тут у 
свій день народження 30 тисяч дола-
рів у казино й подався в один із найві-
доміших у місті пабів «Мобі Дік». Там, 
на честь свята, чоловік викинув із бал-
кона другого поверху всі гроші, які 

люди залюбки збирали. Посудомийни-
ку цього бару пощастило збагатитися 
на 3 тисячі доларів. Француз був такий 
щедрий у бажанні відсвяткувати день 
народження «на широку ногу», що, 
коли зібрався йти з пабу, виявив - у ки-
шенях не залишилося грошей на таксі, 
щоб дістатися до готелю.

Міністр пішов 
у відставку через 

прибиральницю-нелегалку 
Британський державний міністр 

у справах імміграції Марк Гарпер по-
дав у відставку, після того, як його 
викрили у наймі прибиральниці-
іноземки, що не мала дозволу на ро-
боту в Англії. Гарпер стверджує: жін-
ка ввела його в оману, пред’явивши 
фальшиві документи. Незважаючи на 
це, міністр оголосив, що вважає за не-
обхідне подати у відставку. За його 
словами, наполягаючи на прийнят-
ті більш суворих імміграційних зако-
нів, він і сам має відповідати у цьому 
питанні вищим стандартам, аніж інші, 
повідомляє ВВС. Справу прибираль-
ниці передали в органи, що займають-
ся депортацією нелегалів. Гарпер на 
посту міністра прославився тим, що 
домагався прийняття законів, які б 
зобов’язували не лише роботодавців, 
а й орендодавців і медпрацівників пе-
ревіряти документи мігрантів. Також 
при ньому Лондоном почали їздити 
рекламні мінівени зі слоганом: «Неле-
гал? Забирайся додому або готуйся до 
арешту».

Кава дорожчає 
рекордними темпами 

Через сильну посуху в Бразилії 
вартість кави сорту арабіка збіль-
шується рекордними, за останні 
десять років, темпами, повідомляє 
«Reuters». Бразилія посідає перше 
місце у світі за обсягами виробни-
цтва й експорту кавових зерен. Тому 
посуха в країні різко позначилася на 
динаміці цін на цей  продукт у всьому 
світі. З початку року ціна на бразиль-
ську арабіку підскочили на 23 відсо-
тки.

Болгарія розсекретить 
архіви комуністичних 

спецслужб
Президент Болгарії Росен Плев-

нелієв закликав архівувати, оциф-
рувати і представити держархіву 
всі документи, пов’язані з діяльніс-
тю комуністичних спецслужб, по-
відомляє прес-центр Центру дослі-
джень визвольного руху. Він також 
заявив, що наполегливо вишукують 
причини й засоби, аби ці документи 
залишалися непрочитаними. Як пояс-
нив експерт із доступу до архівів Цен-
тру досліджень визвольного руху Ігор 
Кулик, протягом останніх років кра-
їни Східної Європи зробили значні 
кроки щодо розсекречування архів-
них документів: «У Грузії заборонили 
обіймати високі державні посади екс-
співробітникам КГБ і партійним ке-
рівникам; у Болгарії особи, які співп-
рацювали зі спецслужбами, не можуть 
обіймати вищі дипломатичні посади; 
у Литві опублікували списки резервіс-
тів КГБ; у Молдові дозволили вільний 
доступ до справ про злочини часів ра-
дянського комуністичного режиму; 
парламент Угорщини прийняв закон, 
що дозволить відкрити архіви таєм-
ної поліції… Розсекречені архівні до-
кументи мають стати щепленням від 
диктатури влади та можливості пору-
шувати права громадян». 

Падіння гривні -  елемент ро-
сійського наступу на Україну 

Сьогодні розігрується сценарій 
системного входження в Україну чу-
жинської влади. Очевидними є нама-
гання президента РФ Володимира Пу-
тіна зробити Україну не лише еконо-
мічним, а й політичним банкрутом. Таку 
думку в ефірі програми «Люстрація» на 
телеканалі ZIK озвучив академік НАНУ 
Степан Павлюк. «У нинішній складній 
політичній ситуації видно тиск з боку 
Росії: від введення в Україну російських 
військ, до «позичання» мільярдів. Та-
ким чином відбувається процес малоро-
сіїзації України. І саме спад гривні мож-
на вважати серйозною спробою Росії 
довести нас до економічного банкрут-
ства», -  зазначив академік. Цю думку 
підтримав доктор економічних наук Ві-
ктор Шевчук: «Падіння гривні - сплано-
вана акція Путіна… Кількаразові випла-
ти не врятують наші валютні резерви, а 
лише зроблять Україну ще більш залеж-
ною від Росії», - переконаний він. 

Cтудентам і журналістам 
можуть відмінити візи 

На майбутній зустрічі з єврокомі-
саром з питань розширення та євро-
пейської політики сусідства Штефа-
ном Фюле у Києві обговорюватимуть 
питання безвізового режиму з Євро-
пою для українських студентів і жур-
налістів, повідомляють «Вісті». «Не-
зважаючи на те, що Україна не виконала 
вимоги щодо прийняття антидискримі-
наційного законодавства, і залишила-
ся позаду Молдови й Грузії (до кінця бе-
резня ці країни повинні пройти всі про-
цедури впровадження безвізового ре-
жиму), якраз зараз у якості політичного 
жесту ЄС може піти на такий крок сто-
совно українських студентів, журналіс-
тів і, можливо, науковців», - сказав глава 
підкомітету ВР з питань євроінтеграції 
Володимир Курінний. А глава громад-
ської організації «Європа без бар’єрів» 
Ірина Сушко вважає: для нововведен-
ня потрібна політична воля трьох ін-
станцій: Єврокомісії, Європарламенту 
і Ради Європи. «Рада Європи налашто-
вана щодо спрощення візового режиму 
найбільш критично», - додала експерт.
Наша держава повністю по-
гасить борги через 26 років

У Міністерстві фінансів вважають, 
що Україна повністю погасить свої 
внутрішні та зовнішні кредити у 2040 
році. Планується, що найбільше наван-
таження, або 75 відсотків платежів, буде 
у перші п’ять років (з 2014 по 2018 рік). 
Далі передбачається їхнє безперерв-
не зниження. До 2040 року розрахунки 
знизяться до 21,71 млрд. грн., або - до 
менш, як один відсоток від загально-
го обсягу, передає УНІАН. Щодо креди-
торів, то більше половини розрахунків 
поточного року припадає на Міжнарод-
ний валютний фонд - 24,5 млрд. грн. і на 
утримувачів ОВДП випуску 2013 року - 
34 млрд. грн. Загальна сума з обслугову-
вання і погашення діючих кредитів до 
2040 року складає 719,3 млрд. грн. Вар-
то нагадати, Україна у 2013 році нако-
пичила боргів до $73 мільярдів. 

Нардепів від ПР «принижу-
ють» зарплатою у $20 тисяч 

Нардеп, екс-регіонал Інна Богослов-
ська заявляє, що депутатам від Партії 
регіонів платять зарплату в конвертах, 
аби «не розбігалися». Про це вона сказа-
ла в інтерв’ю «Главкому». Коментуючи ін-
формацію, що раніше платили по $5 ти-
сяч, Богословська заявила: зараз платять 
набагато більше. «Якщо раніше гроші пе-
редавали людині в конверті, то тепер де-
які депутатські групи принизили до та-
кого стану, що вони змушені йти в офіс, 
стояти в черзі і розписуватися у відомос-
ті», - сказала нардеп. За її словами, депу-
тати змушені на таке йти, бо «Партія ре-
гіонів забрала у них все, що вони мали… 
Коли забирають у депутата-регіонала біз-
нес, йому бігти нікуди. Коли з нього бе-
руть хабарі вдвічі більші, то просто ка-
жуть, що все для потреб партії». І додала: 
«Платять їм внутрішню зарплату. Скільки 
точно, не знаю. Думаю, на рівні $20 тисяч 
кожному».
Вкладники забрали з банків 

більше 7 мільярдів
Через можливу девальвацію та об-

меження на дострокове зняття депо-
зитів, українці наприкінці січня ви-
вели з банків понад 7 мільярдів гри-
вень, повідомляє «Дзеркало тижня» 
з посиланням на свої джерела. За ін-
формацією видання, з 27 по 31 січня 
відтік депозитів фізосіб у банківській 
системі склав майже 7,2 мільярда. В 
останні п’ять днів січня тільки клієнти-
фізособи «Приватбанку» і «Ощадбанку» 
вивели по 1,2 мільярда. Із «Дельта бан-
ку» -  594 мільйони, «Укрсоцбанку» - 445 
мільйонів, «Авалю» - 388 мільйонів. Зго-
дом відтік грошей, найімовірніше, поси-
лився, пише видання.  

Сина Єфремова у США 
обібрали на мільйон баксів

Син регіонала Олександра Єфре-
мова Ігор «інвестував» у американ-
ську економіку $1,1 мільйона, які те-
пер не може повернути. Про це пишуть 
«Наші гроші» з посиланням на матеріа-
ли справи судового розгляду у США. 

Єфремова-молодшого разом із си-
ном екс-глави Луганської облради Вікто-
ра Тихонова Дмитром, «інвестувати» в 
американську фірму підбив заступник 
луганського губернатора Едуард Лозов-
ський. Згідно з матеріалами справи «Ло-
зовський проти Оксенюка», сам заступ-
ник голови Луганської ОДА «інвестував» 
у США $1,75 мільйона. Луганські регіо-
нали стали жертвою росіянина Василя 
Оксенюка. Щотримісяці він звітував, як 
працюють гроші і про перспективи. Але 
з серпня 2007 року мільйони опинились 
під загрозою зникнення. Оксенюк зая-
вив: гроші регіоналів заблоковані через 
підозру в нелегальному походженні. У 
2012-у регіонали подали на росіянина до 
суду. Проте це не допомогло, оскільки рі-
шення суду про повернення коштів Оксе-
нюк не виконав, сказавши, що їх забло-
кував латвійський банк. Загалом ідеться 
про $5,147 мільйона. 

Закордонні подорожі 
дорожчають

Через знецінення гривні подорожу-
вати українцям за кордон стало дорож-
че. Зокрема, за минулий тиждень вар-
тість закордонного відпочинку зросла 
на 15-20 відсотків. Такі дані наводить 
портал «Delo.UA» на основі опитування 
туристичних компаній. Як зазначають 
учасники ринку, наші співвітчизники 
почали переносити відпочинок або на 
пізніший період, або ж роблять вибір на 
користь турів в Україні. 

Україна Світ
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Струни серця
*     *     *     *     *

Годинник стукає «тік - так»...
І це для нас умовний знак, 
Який веде хвилинам лік,
І наш скорочується вік.
І так проходять місяці, 
І ми для них, немов гінці.
Ми з року переходим в рік.
Годинник стукає «так - тік».
... Пливе життя, немов ріка,
Ця течія дуже швидка - 
Ще не оглянешся назад,
Як вже приходить листопад.
Він дивиться в зимові дні,
Такі холодні і сумні...
А час іде лише вперед - 
Чиєсь падіння, а наш злет...

*     *     *     *     *
Колючим доторком ласкає
Зима мережку твоїх вій,
Узори щастя вишиває
З сніжинок  - білокрилих мрій.
Свою негоду залишає
Щомиті в кожному кутку,
В полях, в лісах вона гуляє,
По льодянім іде містку.
Жалю до нас вона не має,
Холодна, вперта, затяжна...
В брамах протяжно завиває
Її мелодія сумна.
Із неба котяться сніги, 
Прозорим сяйвом світить вечір.
Все однотонне навкруги...
Спинилась мить, лягла на плечі
Зорею білої краси,
Що ледь збентежила свій обрій...
І в краплі теплої роси
Сльозинки впали її мокрі...

*     *     *     *     *
Я розмовляю із віршем,
Коли в душі нуртує щем, 
Коли в очах безмежність сліз,
Я захлинаюсь навідріз
Єдиним словом доброти.
Йому підказую «Прости
За гріх вчорашній, що вчинила,
Я світ жорстокий розлюбила...»
Журба вмостилася у серці,
Як жабуриння у озерці.
Я заплітаю її в вірш,
Кладу в долоню мізер-гріш,
І, вирушаючи в дорогу, 
Підношу сповідь святу Богу,
Щоб не спіткнутися, не впасти,
Щоб зовсім з світу не пропасти.
Молюся щиро від душі
І залишаю біль в вірші.

*     *     *     *     *
В сніжно-білих завіях
Закуталась мрія,
Що пекучим морозом
 Уста мої гріє.
На долоні лягає
Густа холоднеча,
А в душі бродить смутком
Вдова-порожнеча.
У зіницях - потік
Крапелин водограю...
- Що це з вами? -
Ніхто про мій біль не спитає.
І байдужість чиясь
Знов сідає на плечі.
Поринаю у сон,
Як в імлу ранній вечір...
...Серце прагне весни
І на неї чекає,
І з долини надій
Я її виглядаю.
Щоб напитись тепла
З сонцесяйного ранку,
І послухати пісню
Чарівної веснянки...

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

гніздечко
Сімейне

Леся б ніколи не дізналася, що 
вона з дитбудинку, якби не ці доку-
менти. Стільки років вони  проле-
жали у шафі. У шухляді, між мами-
ними речами. І ось тепер, після смер-
ті батька...

Мати ніяк не хотіла повірити, що 
залишилася одна. Так, у неї є донь-
ка, зять, внуки. Але ж вони жи-
вуть у місті. І хоч Леся приїж-
джає майже щонеділі, це не те, 
коли вони з батьком могли що-
дня порадитися, поговорити, 
пожалітися одне одному, на-
віть помовчати - удвох. Тому 
й вирішила Леся з чоловіком прода-
ти у селі батьківську хату. А матір забра-
ти до себе.

Шукали проект забудови.
- Може, у шухляді? - згадала мати. - 

Там багато різних паперів. Ще батько до-
кументи складав.

Леся перегортала різні квитанції, по-
відомлення про сплату податку на при-
садибну ділянку, про страхування буді-
вель і худоби... Багато що було застарі-
ле, зайве. Викидала непотрібні папірці 
у смітник. І раптом ця довідка. Завірена 
печатками, усе, як треба.

Не вірила своїм очам. Чорним по біло-
му було написано, що її, Лесю, усинови-
ли. Вона з дитячого будинку?!

Аж присіла. Майже тридцять років 
минуло. Мама, як вона могла? Не обмо-
вилася ніколи жодним словом. І в селі ні-
яка «добра» душа не донесла. Виходить 
вона не рідна. Чужа?

Заховала папір у сумочку. Який смисл 
казати зараз щось матері? Тривожити її 
і без того зболене серце. Тривожити чо-
ловіка, дітей, які мають бабусю за рідну. 
Врешті, а хіба не так? Простіше, мабуть, 
викинути цей папірець, ніби і не було. 

Натомість заховала папірець у по-
таємну кишеню у сумочці. Вдома, нао-
динці, детально вивчала документ. Ску-
пі відомості, тільки назва будинку та рік, 
коли її звідти забрали. Тоді Леся була ще 
зовсім маленькою.

Намагалася про все забути. Як і рані-
ше, вела уроки літератури та мови у шко-
лі - працювала учителькою. І раптом за-
уважувала, що думає зовсім не про фак-
тичний матеріал. А про те, хто з її шко-
ляриків, так, як вона, усиновлений, узя-
тий з дитячого будинку?.. Напевне, у кла-
сі такі є. 

Звичайно, їм добре у сім’ї, краще, ніж 
в інтернаті. Вони, напевне, щасливі, як 
була щасливою у дитинстві вона, Леся. 
Коли завжди поруч - люблячі мама і тато.

І все-таки, хто вона, та жінка, яка на-
родила і зреклася її?

Леся не могла спати. Ходила розгу-
блена, пригнічена. Уже чоловік почав до-
питуватися: що сталося?

- Нічого, - усміхалася Леся, але усміш-
ка виходила не щира, ображена, як у ма-
лої дитини. Ще й мати туди ж: може, у 
тебе щось болить, доню?

Леся сердилася: нічого у неї не бо-
лить. Взагалі, чого усі до неї чіпляються 
з якимось розпитуваннями? Не треба за 
неї хвилюватися.

- А хто ж за тебе буде хвилюватися, 
доню? - зітхала мати. - Ти ж моя рідна ди-
тина.

- А чи рідна, мамо? - якось не стрима-
лася Леся. - Чи, справді, рідна?

Сказала і пожаліла. Бліде мамине об-
личчя стало ще білішим. Старенька хапа-
ла ротом повітря, задихалася, мов риба, 
без води.

- А хіба ні, хіба нерідна, доню?

Плакали обидві. Леся обнімала маму, 
заспокоювала. Клялася, що вона про все 
забуде, нікому - ані-ні. От лише якби 
знати, хто та жінка, що змусило її так 
учинити. Може, вона жаліє, що колись 
покинула немовля. Може, їй зараз пога-
но...

Але мати ніби затялася. Мовляв, нічо-
го не знаю, усе влаштував батько. Вона 
тільки поїхала і вибрала собі дівчинку. А 
про той папірець просто забула.

 На тому ніби й порозумілися. Якби 
не черв’як, що безперервно гриз Лесину 
душу. То співчуттям до тієї, невідомої їй 
жінки, то ненавистю. Жаль - може, вона 
самотня, нещасна, - змінювався глухою 
образою: як вона могла зректися її, кри-
хітної і беззахисної? А якби її не удоче-
рили? Якби залишилася назавжди сиро-
тою?

Черв’як не зникав. Вилазив серед 
ночі, з’являвся на роботі, переслідував 
удома. Леся відчувала: треба діяти. Взя-
ла і поїхала у дитячий будинок, звідки її 
забрали у сім’ю. Дізналася там небагато: 
та, яка народила, замела майже усі сліди.

Леся не здавалася. Існують же різні 
служби розшуку. 

Тратила час і гроші. Зате котрогось 
дня отримала потрібну інформацію. 
Принаймні, тепер Леся знала, де живе 
її рідна мати. І навіть, де працює - як не 
дивно, вихователькою у будинку для 
дітей-сиріт.

Туди Леся і їхала. У не дуже далеке від 
їхнього міста селище, де містився інтер-
нат.

Директор, учителі, вихователі і няні 
показували Лесі свій заклад. Адже вона 
приїхала, щоб всиновити маля. Звісно, 
хай приглянеться...

Чисті, затишні кімнати. Багато ігра-
шок і світла. Дитячі оченята. Довірливі, 
беззахисні, благальні... Хтось уже смикав 
її за руку, хтось пригортався і кликав ма-
мою. 

- Не дивуйтеся. Вони усіх, хто прихо-
дить до них, так кличуть. Особливо мо-
лодші. Нічого дивного у цьому немає: їм 
усім хочеться мами, тому й намагаються 
сподобатися. Я знаю це не з підручника 
психології, я тут давно, майже усе життя 
працюю. Звати мене Ольга, отож, якщо 
ви усиновите дитину і виникнуть про-
блеми, звертайтеся. Буду рада допомог-
ти, - літня вихователька простягнула для 
знайомства руку.

Леся уявила маленьку дівчинку. 
Вона чомусь стояла біля вікна. А надво-
рі падав сніг. Густий, лапатий. Майже ні-
чого не було видно. Хіба два силуети. Ді-
вчинка чекала їх. Вони ішли за нею - її 
мама і тато. Тепер Леся знала: усе було 
саме так. Вона завжди думала, що це 
сон, який переслідував її у дитинстві. І 
який вона чомусь забула, коли стала до-
рослою.

Леся струснула із себе спогад. Зібрала 

усі сили. Перед нею стояла її рідна мати.
Потиснула простягнену руку.
- Дякую. Взагалі, не знаю, як можна 

покинути дитину. От ви, пані Ольго, змо-
гли б?

Привітні очі літньої виховательки 
глянули ще тепліше.

- Що ви... У мене є донька і син. Уже 
дорослі. Троє внуків. Не уявляю, як би я 
могла їх зректися. Дякувати Богу, у мене 
щаслива сім’я. Хоча колись, давно, теж не 
все було гладко. Напевне, тому я і пра-
цюю тут. Але вам це - нецікаво.

Документ про усиновлення навіть че-
рез сумку пік Лесину руку.

- А якби раптом до вас приїхала донь-
ка. Звісно, уже доросла. Просто уявіть, 
що зовсім крихітною ви таки її покину-
ли. Вона виросла і знайшла вас. Щоб ви 
сказали їй, пані Ольго?

Літня вихователька втомлено при-
крила рукою очі. 

- Сподіваюся, вона не з’явиться… І 
не дивіться так на мене, Лесю. Тому що 
у мене її, цієї вигаданої доньки, - нема. Я 
ж вам сказала - у мене щаслива сім’я. А 
зараз - мені пора. До дітей. Вам, напевне, 
теж. Додому...

Біля вікна стояла маленька дівчинка. 
Приплюснутий носик впирався у шибку. 
Багато років тому ось так стояла і вона, 
Леся... Тоді, як і тепер, великі лапаті сні-
жинки кружляли у повітрі, застилаючи 
усе довкіл.

Справді, Лесі ще добиратися додому. 
Лише запитає, як звати цю маленьку ді-
вчинку, схожу на Снігурочку.

- Олеся, - затріпотіли пухнасті вії.
- Майже, як мене, - усміхнулася Леся. - 

Ти когось виглядаєш?
Пухнасті вії затріпотіли ще дужче.
- Вона не прийде...
- Хто вона - не прийде?
- Мама...
Леся погладила пухнасту голівку. Те-

пер вона знала, чого не вистачало у цій 
зимовій гармонії. У тому, що вона шука-
ла. Останнього акорду з її дитячого чи то 
сну, чи уяви. Спогаду, який переслідував 
її усе життя. Тому вона обов’язково по-
вернеться. Щоб забрати Олесю. Як ко-
лись забрали її. У них з чоловіком є два 
сини. Буде ще донька.

Згадка про рідних теплою хвилею зі-
гріла груди. Вийняла із сумочки ту дав-
ню пожовклу довідку. Рвала на дрібнень-
кі шматочки. Паперові клаптики зміша-
лися з білими сніжинками. Вітер підхо-
плював їх, ніс у далечінь. Ніби нічого й 
не було.

Як це сказала Ольга? Про те, що вона 
сподівається... І про те, що у неї щаслива 
сім’я. У неї, Лесі, теж. Зауважила, що так і 
не назвала Ольгу мамою. Врешті, у неї є 
мама. І вона за неї, Леся точно знає, уже 
хвилюється.

А сніг падав, уперто замітаючи сліди...
Зіна КУШНІРУК.

Просто життя

Ганна була майже незряча. 
Жила вона завжди сама. Ніхто 
і ніколи із сусідів не бачив, щоб 
хтось гостював у Ганни, заходив 
коли-небудь до неї. Хіба зрід-
ка - соціальна працівниця. Та 
ще дітлахи. Зграйками забі-
гали вони у її двері. І тоді не-
велика квартира сповнювала-
ся веселим гамором, серед яко-
го чутно вирізнявся сміх господині. М е ш -
канці під’їзду точно знали: старенька отримала 
пенсію.

- Знову сліпа дітлахів цукерками годує, - зу-
пинялася на східцях сусідка поверхом вище.

- І не кажіть. Мало того, що не бачить, то ще й 
з розуму вижила, - підтакувала інша. - У хаті нічо-
го путнього нема, ліжко старезним покривалом 
застелене, дві чашки та дві тарілки. Сама одяг-
нена у якесь лахміття. Замість того, аби щось для 
себе купити, вона дітей та котів принаджує. Пер-
ших - цукерками, других - ковбаскою. Сама ж, на-
певне, тієї ковбаси і не куштувала. Присягаюся, 
на  свої очі бачила: Ганна їсть бараболю в мунди-
рах, а кицька ковбасу. То, скажете, вона мудра? А 
послухали б ви, про що вона розмовляє з дітьми! 
Розказує їм про свою молодість, сама стара, а  ще 
діда з бабою згадує. Як тяжко жити було, як голо-
дували. Не мали у що одягнутися та взутися. Аяк-
же, дітиськам дуже цікаво про це слухати. Їм зараз 
лише комп’ютери давай. З’їдять цукерки та й за-
будуть. 

Ганна не чула тих розмов. Чи, може, просто 
на них не зважала. Вона не спілкувалася із сусі-

дами, бо вони не спілкувалися з нею, кожен за-
клопотаний своїми справами та проблемами. А 
що? Ганна нікого не бачила, біля неї можна було 
пройти навіть без «доброго дня». Тільки й зупи-
нялися на східцях тоді, коли з-за дверей долинав 
безтурботний, майже дитячий сміх старенької.

 Як правило, після цього вона виходила на 
вулицю притишена, якась майже святкова. Об-
ходилася Ганна без чужої допомоги. Виручала 
палиця та чорна кішка - незмінна її супутниця. 
Жінка завжди розмовляла з нею, і не раз перехо-
жі озиралися на цю дивну пару.

Вони знали лише одну дорогу - до магазину. 
А продавець теж знала: стара Ганна без цукерок 
додому не піде. 

Хтозна, скільки б ще називали сусіди цю жін-
ку дивачкою. Наговорювали на неї, що, мовляв, 
і ледача, і обірвана, і, взагалі, якась несповна ро-
зуму. Бо за ті гроші, що тратить на ласощі для ді-
тей з усього двору, могла б найняти собі доброго 
опікуна. Якби...

Котрогось дня Ганна не прошкутильгала 
знайомою стежкою до магазину. Не чутно було 
з-за її дверей дитячого гамору і сміху. Навіть су-

сідка зупинилася, прислухаючись. 
- Дива та й годі, - поділилася думкою з інши-

ми мешканцями. - Невже сліпа за розум взялася?
І тільки, коли й під вечір Ганна не вийшла 

з хати, хтось здогадався штовхнути її двері. 
Вони були відчинені. Сліпа Ганна чекала людей. 
Ненав’язливо, тихо і спокійно. Як при житті, так і 
при смерті. Лежала на застеленому білим прости-
радлом дивані, склавши руки. Здавалося, вона за-
раз встане, щоб нагодувати котів, податися до ма-
газину.  Ні, стара Ганна вже вийшла на свою остан-
ню стежку. Померла, мабуть, цієї ночі...

На столі, поруч з купкою грошей, у біленько-
му, вишитому крайчиком вузлику, лежало кілька 
коштовних речей. Серед них особливою красою 
вирізнявся перстень з блакитним каменем. Може, 
він належав матері Ганни? А, може, то був весіль-
ний дарунок її нареченого, а тепер залишився 
як останній заповіт тому, хто поховає Ганну? Що 
вони знали про неї? Сусіди, люди, які так багато 
років жили поруч? Те, що Ганна була доброю жін-
кою, не сказала нічого поганого нікому? Навіть 
тим, хто обмовляв її, намагаючись «спрямувати» 
на шлях істини. Чомусь вони тепер згадували це...

Як і те, що хтось із сусідів таки збирався за-
нести Ганні якогось гостинця на Різдвяні свя-
та, хтось ще хотів повести її до церкви. Якось не 
вийшло, якось забулося. Зараз згадалося. І лише 
діти, малі і незнайомі, з усього двору, були для 
Ганни голосом, очима у цей незрячий світ. Була 
ще кішка, але вона не вміла говорити, з нею Ган-
на розмовляла сама.

Тепер, здається, люди розуміли сліпу, стару 
і самотню Ганну. Тільки вже не могли їй про це 
сказати...

Інна МАТУШ.

Етюд
Роздуми  
з філіжанкою 
кави

Зимовий настрій 
починає зникати. 
Та довкола ще 

лежать сніги. Не 
знаю, в який куточок 
кімнати мені податися, 
щоб врятуватися від 
холоду. Змерзло не 
лише тіло, а й душа. 
Навіть ворони, які 
щоранку прилітають 
на дах сусіднього 
будинку, здається, ситі 
морозами.

Тиша. Увечері вона вида-
ється особливою, не такою, 
як вранці, правда ж, квіти? 
Стоять два тижні, та не 
в’януть. А пахнуть... Аромат 
такий ніжний, солодкий. Ка-
жуть, якщо квіти довго не 
в’януть, значить той, хто їх 
приніс, вас по-справжньому 
кохає. Можливо. Та я не розу-
мію цього чоловіка. У нього є 
відповіді на усі мої запитан-
ня, навіть квіти приніс, і ті, 
що мені подобаються. Він 
гарний і неймовірно добрий. 
А я? Я заплуталась у власних 
почуттях та бажаннях. Пе-
реглядаю спогади, наче ста-
рий фотоальбом, гублюсь у 
роздумах. Єдине, що тішить, 
- це  фото мами і тата у 
старій дерев’яній рамці. Як я 
за ними скучила...

У такий зимовий вечір 
- єдиний порятунок - філі-
жанка гарячої кави, можна 
з вершками. А щодо сердеч-
них справ, то важко збагну-
ти, як краще: коли кохають 
тебе, чи коли кохаєш ти... 
Утім, здається, відповідь 
проста, - взаємність.

  Оксана ПЕТРІВ.

Як давно це було! Минуло 16 
років, як ти покинув мене 
з сином. Проміняв на іншу, 

старшу за тебе жінку, але багатшу. 
У її батьків була велика простора 
хата, а нам ще треба було будува-
тися. На тому подвір’ї стояла доро-
га машина, а ми ходили пішки. Тож 
навіть не знаю, чи ти кохав її, чи 
просто проміняв любов на багат-
ство. Як би там не було, але я зали-
шилася удвох з п’ятирічним сином.

Свої сльози ховала глибоко у 
душі, бо мала заспокоювати дити-
ну. Маленький хлопчик не розумів, 
куди раптом пропав тато, якого він 
так любив? Чому не приходить до-
дому, не грається з ним? Я не могла 
сказати, що ти поїхав кудись дале-
ко, адже щодня ходив попри нашу 
хату на роботу. Крався, мов злодій, 
аби Максимко не вибіг на дорогу, 

не побачив тебе. Я і сама старала-
ся вберегти від подібних зустрічей 
сина, щоб не травмувати зайвий 
раз дитячу душу. 

Так минуло сім років. Максим-
ко ріс справжнім моїм помічником. 
І в школі гарно вчився. Ти ж наза-
вжди забув стежку до нашої хати. 
Та життя винагородило нас. Мені 
зустрівся добрий чоловік, удівець. 
Теж сам виховував сина, ровесни-
ка нашого Максимка. Володимир 
не робив різниці між хлопцями, як 
і я, ми мали їх обох за своїх, за рід-
них. Словом, ми перебралися у су-
сіднє селище, де жив Володимир. І 
відтоді я більше майже не бачила 
тебе, хіба випадково, коли приїж-
джала у гості до мами.  Але навіть і 

в ті короткі хвилини ти не запиту-
вав про сина.

А він ріс, закінчив школу, всту-
пив до університету. У нас з Воло-
димиром підростає ще донька. У 
нашій домівці живе звичайне люд-
ське щастя. Не повіриш, усі ці роки 
я ніколи не згадувала про тебе. 
Тож тим більшою була несподіван-
ка, коли зустріла тебе у лікарні. 

Я приїхала провідати свого 
брата. В одній палаті з ним лежав 
ти. Давно чужий для мене, дале-
кий. І раптом ти запитав: як наш 
син? Чи здоровий, чи ще не одру-
жується? Не вірила у те, що почула. 
Через стільки літ ти згадав навіть 
його ім’я. І те, що маєш сина. 

А потім я дізналася, що на-
справді ти важкохворий. І що з 
тією жінкою у тебе не було спіль-
них дітей. Її ж доньки чомусь не 
особливо прихильні до тебе, хоча 
те, що ти заробляв, тратив за-
вжди на них. Тим більше живуть 
вони далеко, обидві з сім’ями за 
кордоном. У рідній домівці - не-
часті гості. Дружина твоя теж 
хворіє. Грошей на лікування, звіс-
но, не вистачає.

Мені було жаль тебе як будь-
яку людину. Та що я могла тобі ска-
зати? Що ти чужий для сина, як 
він був чужим для тебе протягом 
стількох років? Що його виховував 
інший чоловік, якого він з повагою 

кличе батьком. Сказала тобі про 
це відверто, в очі. Та ти, мабуть, не 
зрозумів.  Або настільки себе жалі-
єш, що почав телефонувати Мак-
симові, просити, аби він зайшов до 
тебе. Спочатку відвідав, а потім до-
поміг грошима. 

Навіть не можу це прокомен-
тувати. Чи люди просто втрача-
ють совість, чи не знають або не 
хочуть знати, що це таке. Син про-
сить у мене поради, що робити? 
Тож, може, читачі «Сімейного гніз-
дечка» підкажуть? Бо я придумати 
нічого мудрого не можу.

Олена М.  
Теребовлянський район. 

Невигадана історія

Жіноча сповідь

Перстень 
з блакитним 
каменем

Чи ЛЮДИ втрачають совість?..

Стара 
довідка
Та не старіє те,  
що розвіяв вітер

На фото Івана ПШОНЯКА:  
студентки 4 курсу кафедри театрального 
мистецтва Тернопільського педагогічного 
університету Наталя Липка і Леся Наконечна.

Червоні ружі вишивали, 
На білім-білім полотні
І, усміхаючись, казали
Тихесенько одна одній:
“Хай оживуть вони, рум’яні, 
Суцвіттям світлих сподівань
та пломеніють від кохання…
Ось ще пелюсточка, поглянь...”
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Та все ж, навіть такий марафет не від-
вернув уваги спортсменів від оригіналь-
них туалетних кабінок, у яких всі залюбки 
фотографувалися на пам’ять.

Не обійшлося без сюрпризів і під час 
церемонії відкриття XXII зимових Олімпій-
ських ігор на стадіоні «Фішт», коли під ку-

полом не розкрило-
ся одне з п’яти вог-
няних кілець. Від-
разу ж в інтернеті 
почали жартувати, 
що останнє олім-
пійське кільце по-
котилося на україн-
ський Майдан.

Багато «приколів» з’явилося у всесвіт-
ньому павутинні з приводу візуальної схо-
жості талісману Олімпіади-1980 з таліс-
маном Зимової Олімпіади-2014. Мовляв, 
«Медведя нарешті випрали», «Тьотя Ася 
приїхала» і таке інше.

Чимало «ляпів» допустилися органі-
затори і на сайті Олімпіади. Наприклад, 
в офіційних даних українських спортс-
менів  міста Чернігів, Суми та Тернопіль, 
вони назвали російськими. Окрім того, у 
перші дні змагань було спотворене пріз-
вище нашої землячки Олени Підгрушної. 
Тільки після втручання президента НОК 
України Сергія Бубки, помилки вдалося 
виправити.

До речі, на Олімпіаді в Сочі буде розі-
грано 1300 медалей, і це абсолютний ре-
корд, а в змаганнях будуть брати участь 
5000 спортсменів. Їх охороняють 37000 
правоохоронців.

Кубок Лобановського 
розіграють у Донецьку 

Вперше турнір пам’яті Вале-
рія Васильовича Лобановсько-
го пройде не в Києві. У Федерації 
футболу України вирішили, що 
у 2014 році турнір прийме До-
нецьк, де легендарний гравець 
і тренер «Динамо» завершував 
кар’єру футболіста.

Турнір пройде 20-21 трав-
ня і буде для молодіжної збірної 
України останнім етапом підго-
товки до важливого матчу від-
бору на Євро-2015 з Хорватією, 
який пройде 28 травня на Бал-
канах.

Вже відомо, що у Донецьку, 
крім українців, зіграють «моло-
діжки» Італії та Чехії.

З 2006 року Меморіал Лоба-
новського проходить у форма-
ті збірних U-21. Українці перема-
гали на турнірі лише в 2009 році. 
Минулого року кубок виграли 
австрійці.

Ольга Харлан знову 
найсильніша 

Найкраща шаблістка сві-
ту-2013 Ольга Харлан завоюва-
ла другу золоту медаль в сезоні 
2013-2014.

Лише тиждень тому Оля трі-
умфувала на Гран Прі в Орлеані, 
тепер же вона піднялася на най-
вищу сходинку п’єдесталу поша-
ни на етапі Кубка світу в Дакарі.

У півфіналі Харлан перемогла 
італійку Іларію Б’янко - 15:11, а 
у фіналі здолала француженку 
Шарлот Лембах - 15:13.

Порадувала і олімпійська 
чемпіонка 2012 року шпажист-
ка Яна Шемякіна, яка виборола 
«срібло» на етапі Кубка світу в 
Лейпцигу.

«Отамани» зазнали 
першої поразки

“Наших боксерів в Аргентині 
спідкала перша осічка у поточно-
му сезоні Всесвітньої серії боксу 
(WSB). Черговий виступ «Укра-
їнських отаманів» завершився з 
рахунком 3:2 на користь аутсай-
дера групи А  «Аргентинських 
кондорів».

У першому бою між Вадимом 
Кудряковим та Леандро Бланко, 
суперник нашого боксера через 
розсічення не зміг продовжува-
ти бій, однак перемогу за раун-
дам було віддано саме аргентин-
цю.

Наступні два бої теж залиши-
лися за господарями рингу, при-
чому не без суддівського факто-
ру.

Перше очко наша команда 
отримала за технічними показ-
ником: суперник Дмитра Митро-
фанова не пройшов офіційне зва-
жування, тому бій не відбувся.

На завершення Сергій Кор-
нєєв підсолодив пігулку пораз-
ки, впевнено перемігши Факун-
до Соліса.

Таким чином, «отамани» ско-
тилися з лідерської позиції, куди 
вибралися «Італійські громи». 
Проте українці мають гру у запа-
сі - 14 лютого у Броварах вони зу-
стрінуться з «Командою Німеч-
чини».

Хотіли, як краще…
Ще напередодні відкриття Олімпійських ігор у 

Сочі в авральному порядку доводили до пуття 
те, на що організаторам не вистачило майже 50 

мільярдів доларів. Зокрема, пригадавши  не такі вже й 
далекі радянські часи, тут фарбували траву. 

Українка Віта Семеренко  стала бронзовою 
призеркою Олімпійських ігор у спринтер-

ській гонці з біатлону на 7,5 км.
Виступаючи під 62-м номером, українка закрила всі мішені на рубежі, 

після чого поліпшила свої позиції та фінішувала третьою. 
Для  28-річної спортсменки з України це - перша олімпійська нагоро-

да. 
Валя Семеренко за підсумками гонки посіла 12 місце, Олена Підгруш-

на – 26, Юлія Джима – 42-е.
Золотою призеркою у гонці стала Анастасія Кузьміна  зі Словаччини, 

«срібло” взяла росіянка Ольга Вілухіна 

Україна здобула першу медаль

Для класичного хокею спеціально 
розчистили кілька льодових майдан-
чиків на Тернопільському ставі. Випро-
бувати кригу файного міста на міцність 
приїхало 16 команд з шести областей 
України. Серед учасників були не лише 
чоловіки, а й представниці прекрасної 
статі.  Організатори кажуть, що класич-
ний хокей підходить для жінок.

Вероніка Зазян приїхала з одеською чоловічою 
командою. Зізнається, це її другий турнір на кризі, 
хоча у хокей вже грає п’ятий рік. У Південній Паль-
мірі льодових катків обмаль. Тому її команда ката-
ється на роликах.

– Тут не потрібна така серйозна екіпіровка, як у 
професійному хокеї. У цій грі хокеїсти в першу чер-
гу відпочивають, а не змагаються, – зазначив орга-
нізатор чемпіонату «Тернопільського класичного 
хокею» Сергій Мамаєв.  

Змагання тривали два дні. Після запеклої хокей-
ної боротьби спеціальний дерев’яний кубок вигра-
ла київська команда «Льодокол». Кияни вже дру-
гий рік поспіль приїжджають у Тернопіль і везуть 
головну нагороду до столиці. Друге місце виборола 
команда «Миколаїв», третє – тернопільська коман-
да «Галицькі Ведмеді». Організатори сподіваються, 
що третій чемпіонат «Ternopil Hockey Classic» від-
будеться на міжнародному рівні за участі команд з 
міст-побратимів Тернополя.

У Тернополі відбулися 
єдині в Україні 
хокейні змагання 
під відкритим небом.

У хокей 
грали 
і дівчата
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– В одному з таких походів я віч-на-віч зустрівся 
в лісі з диким кабаном, який, мабуть, вирішив пока-
зати, хто господар лісу, тому спати довелося на де-
реві. Бувало, забувши вдома компас, орієнтувався в 
просторі за зірками, а згодом прислухався до гавкан-
ня собак, – згадує Павло, завзятий мандрівник і фото-
граф, а за спеціальністю – інженер-електронік.

З майбутньою професією тернополянин визна-
чився ще у дитинстві. Його приваблювали техніч-
ні науки, зокрема радіотехніка. У школі він не раз 
перемагав у всеукраїнських змаганнях з радіоелек-
троніки та конструювання. Нині Павло навчається 
на п’ятому курсі Тернопільського технічного універ-
ситету й вдало поєднує майбутню професію із захо-
пленням мандрами.

– Не так давно багато хто облаштовував на 
подвір’ї чи даху будинку комплект антен і проводив 
вечори у спробах зв’язатися з віддаленими точками 
планети. На жаль, таких радіоаматорів стає все мен-
ше. Діти не розуміють романтики ефіру, порівнюючи 
радіозв’язок зі скайпом чи мобільним телефоном. Од-
нак, радіоспорт стає в нагоді й сьогодні. Часто у три-
валих експедиціях радіостанція залишається єдиним 
засобом зв’язку з цивілізацією, – каже мандрівник.

Відчув смак подорожей
У свої перші походи Павло вирушав ще у підлітко-

вому віці. Батьки хлопця підтримували, лише дуже 
хвилювались за його здоров’я.

– «Захворієш, застудишся!», – сварили мене. Але 
ночуючи влітку в наметі з «дірявим» дахом, коли ві-
тер продував «до кісточок», я практично перестав 
хворіти, хоча імунітет до цього мав дуже слабкий. Ор-
ганізм призвичаївся до некомфортних умов, бо ніку-
ди було діватись. Улюблена справа важливіша за інші, 

– жартує Павло. 
Спочатку, згадує мандрівник, він влаштовував не-

величкі подорожі на 2-3 дні у найближчих лісах Тер-
нопільщини. Та вже невдовзі «взяв курс» на більш 
масштабніші походи. Відвідував різноманітні фести-
валі, вирушаючи щоразу у все більш віддалені точки, 
щоб відчути смак подорожей, помилуватися приро-
дою тієї чи іншої місцевості й отримати задоволен-
ня від побаченого.

Велосипед – друге щастя мандрівника 
– Коли  з’являється велосипед, можливість подо-

рожувати зростає в десятки разів, – ділиться досві-
дом Павло. – Склав наплічник, натиснув педалі – і ти 
вже в дорозі. У будь-який момент, без графіку, стан-
цій і тісняви. Звісно, для далеких поїздок потрібна 
відповідна фізична підготовка, екіпірування і, влас-
не, хороший велосипед. Але всі зусилля себе виправ-
довують. Моє життя з придбанням двоколісного ста-
ло комфортнішим та приємнішим не лише у мандрах, 
а й у місті. Взимку заради експерименту я близько мі-
сяця їздив велосипедом в університет, якщо темпе-
ратура не була нижчою -10 °С. Попри застереження 
«Там же ж холодно! Ти можеш захворіти!», насправді 
я змерз і застудився лише тоді, як вперше після цьо-
го проїхався маршруткою. Коли активно крутиш пе-
далі, тіло виділяє достатньо тепла, а от різноманітні 
інфекції в громадському транспорті справді можуть 
спричинити чимало недуг, – пояснює мандрівник. 

Першою велосипедною «авантюрою» стала для 
юнака поїздка на фестиваль «Підкамінь», який що-
року проводять на Львівщині. Рушати у дорогу дове-
лось надвечір. Все ж, 63 км – це не так вже й багато, 
однак подорож виявилася складною: сонце сіло і при 
світлі ліхтаря було дуже важко орієнтуватися на до-
розі. 

–  Нові місця завжди дарують сили, яким би втом-
леним ти не був, – зауважує хлопець. – Головне, ба-
жання бачити навколо щось хороше. У Підкамені, 
пригадую, здивував місцевий ліс. Комарів і мурах не 
було взагалі, жартували, що вони евакуювалися з лісу 
на час фесту. Сам фестиваль був просто чудовий. Вда-
ло розміщена сцена дозволяла чути все, що на ній від-
бувалося, навіть у глибині лісу, водночас не заважала 
«точковим» концертам тих, хто прихопив з собою гі-
тару.

Фотокамера з... сірникових коробок
Завдяки мандрам Павло захопився і фотомисте-

цтвом. Вдома знайшов старий радян-
ський фотоапарат, який роками при-
падав пилом у шафі, й вирушив з ним 
до Івано-Франківська, так би мовити, 
оглянути тамтешню місцевість і зро-
бити кілька світлин. Пригадує, що 
був приємно здивований природ-
ністю та насиченістю кольорів. Зго-
дом позичив «Зеніт» і почав експе-
риментувати.

– Камеру з сірникових коробок 
теж зробив для експерименту, – 
усміхається тернополянин. – Дуже 
сподобався її ефект передачі пер-

спективи й широкий кут зору. Пізніше придбав 
і цифрову камеру. Однією з найперших фотосесій, які 
зняв з її допомогою, стали метеоритні дощі наприкін-
ці серпня. Незабутнє видовище...

Сьогодні Павло виділяє для фотозйомки чимало 
часу, та навіть заробляє цією справою. А ще мріє про 
подорож велосипедом до Криму та назад, зоряне небо 
над головою та незвичні світлини, які б неодмінно ви-
кликали усмішку. 

Оксана ПЕТРІВ,
студентка спеціальності «Журналістика» 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaПодорожуємо світом

Подорожувати наодинці, при-
хопивши компас і фотоапа-
рат, – улюблене заняття тер-
нополянина Павла Лотоцько-
го. Заради хорошого кадру він 
готовий намотувати кіломе-
три по незнайомій місцевос-
ті та ночувати у наметі в найсу-
воріших умовах, коли й вогонь 
розвести складно. Якось на-
віть зробив самотужки фото-
камеру з сірникових коробок 
та відзняв на неї дві плівки!

«Заночувавши у наметі 
з «дірявим» дахом, 

я практично перестав хворіти»
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.25 Рояль в кущах.
10.00 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. 

Сноуборд-крос (чол.)
12.45,15.00 Новини.
12.55,21.20 Дiловий свiт.
13.00 Як це?
13.20 Право на захист.
13.50 Крок до зiрок.
14.40 Вiкно до Америки.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.10 Агро-News.
15.40 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Акроба-

тика. Квалiфiкацiя (чол.)
16.55 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Мас-старт 

(жiн., 12,5 км).
18.00 Олiмпiйськi iгри. Бобслей. Двiйки.
19.05 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 

Танцi, довiльна програма.
20.30 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Акроба-

тика. Фiнал (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Надбання республiки”, 1 с.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
11.05 Комедiя “Афоня”.
13.00 Мелодрама “Другий шанс”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.20 Т/с “Вiр менi”.
22.25,04.25 “Грошi”.
23.55,05.15 Т/с “Касл”. (2 категорiя).
00.40 Мелодрама “Бiлi троянди надiї”.

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25 Т/с “Поки живу, люблю”.
13.30,03.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35,04.05 Т/с “Крутi береги”.
01.15 Х/ф “Фото на документи”.

ICTV
07.50,09.15,13.00 Т/с “Апостол”.
08.45 Факти. Ранок.

12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район”.
22.30,03.50 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Мамонт”. (2 категорiя)

ÑТБ
06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
12.25,20.00,23.45 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
13.15 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
00.40 “Один за всiх”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.40,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,00.55 Погода.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.50,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Х/ф “Прикинься моєю дружиною”.
18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.50 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор 2.
23.05 Х/ф “Секс дружбi не завада”. (3 

категорiя).
01.00 Х/ф “Удар по цнотi”. (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.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,23.35,03.15,
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.
13.10,22.10 Податковий щоденник.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.05 Т/с “Дорожнiй патруль 2”, 7 с.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.

07.15 Ранок з Україною.
09.10 Х/ф “Не вiдпускай мене”.
13.00,17.25 Т/с “Слiд”.
15.00 Т/с “Оса”, 28 с.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 28 i 29 с.
22.00,03.50 Подiї дня.
22.30 Х/ф “На межi”. (2 категорiя).
00.30 Т/с “Дев`ятий вiддiл”, 1 i 2 с. (2 

категорiя).
02.20 Х/ф “Курортний роман”. (2 

категорiя).
05.00 Срiбний апельсин.
05.20 Т/с “Дорожнiй патруль 2”, 8 с.

Ê1
07.30 М/ф.
09.20 Х/ф “Шлях до Зарагемлi”.
11.10 Х/ф “Три нiндзя: Спекотний полу-

день на високiй горi”.
12.50 Х/ф “Золота дитина”.
14.30 “КВК-2013”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Трансформери”.

ÍТÍ
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. Професiя артист 

цирку”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства 11”.
11.40 Т/с “Державний захист”.
19.00,21.40,02.20,03.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
22.00 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.40 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55,00.00 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.25 Дурнєв+1.
00.55 УТЕТа пара.

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10,01.0

0 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.
13.30,16.00,17.10,03.45 Особлива думка.
14.00 Геофактор.
17.00 Огляд блогiв.
19.30 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Великi династiї: Трубецькi.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Ми пам`ятаємо Мерилiн.
12.45 “Будь в курсi!”
13.25 “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”.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Микита Джи-

гурда, ч. 1.
20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 1 с.
21.45 Врятувати свiдка.
22.50 Дивнi часи на планетi Земля.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50,16.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.20,00.20 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05,03.15 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.55 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.20 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Справа була на Кубанi”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Одним розчерком ковзана”.

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”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. “Кривавий маршрут”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.15 Т/с “Шахта”. “Зрадник”, “Щури”.

Êаíаë «2+2»
06.30 Т/с «Оперативний псевдонiм»
18.30 «Новини 2+2»
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл»
21.00 «ДжеДАI»
21.20 Х/ф «Вiйна» (2)
23.25 Х/ф «Книга Iлая» (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.30,13.30 Х/ф “Русь початкова”. (12+).
10.00,16.00 Х/ф “Лiс”. (12+).
17.40,23.30 Х/ф “Друзi i роки”. (12+).
20.00,01.55 Драма “День командира 

дивiзiї”. (12+).
21.35,03.30 Детектив “Мене це не стосу-

ється...” (12+).

ªâроñïорò
09.30 Дартс. BDO Оупен.
11 . 30 , 16 . 00 , 19 . 30 , 00 . 00  Футбол . 

Молодiжна Лiга УЄФА.
12.30,17.30 ЧC. Жiнки. Вiдбiрковий матч. 

Голландiя - Бельгiя.
14.00,21.45 Оце так!
17.00,20.30 Супербайк. Прев`ю сезону.
18.25 Сочi експрес. Журнал.
18.30,01.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Досконалiсть спорту. Журнал.
22.00 Рестлiнг. Цього тижня. (16+).
22.30 Рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07 .15 Чемп iонат I тал i ї .  “Рома” - 

“Сампдорiя”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Лацiо”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“К`єво”.
13.15 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Реал”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ес-

паньол”.
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 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Торiно”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - 

“Валенсiя”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30,13.35 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Гiгантський слалом (жiн.)
11.10 Погода.
11.25 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек (чол., 

жiн.)
14.10 Олiмпiйськi iгри. Лижне двоборство.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Хаф-пайп. 

Квалiфiкацiя (чол.)
17.30 Олiмпiйськi iгри. Бобслей (жiн.)
19.25 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Хаф-пайп. 

Фiнал (чол.)
20.40 Олiмпiйськi iгри. Ковзанярський 

спорт (чол., 10000 м).
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Надбання республiки”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,03.1

5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,11.50,20.15,21.20 Т/с “Вiр менi”.
12.50,13.45,01.00,01.45 Т/с “Громови”.
14.40,02.30 “Красуня за 12 годин 2”.
15.35 Комедiя “Свати 3”.
16.45,03.30 “ТСН. Особливе”.
22.25,03.55 “Сiм`я”.
00.05,04.55 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35,04.05 Т/с “Крутi береги”.

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.

10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Зниклi”.
14.30 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
22.35 Х/ф “Зоряний десант”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.35,16.00 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Маминi синочки”.
10.50 Х/ф “Це мiй собака”.
12.35,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “СМЕРШ. Прихований ворог”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,01.05 Погода.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.15 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.00 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Удар по цнотi”. (2 категорiя).
01.10 Х/ф “Кiнопобачення”. (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.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
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.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

5.00,05.35 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»
06.10 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 1 с.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 27 i 28 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 9 i 10 с.
15.00 Т/с “Оса”, 29 с.
16.00,04.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,05.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 30 i 31 с.
22.00,03.45 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Дев`ятий вiддiл”, 3 i 4 с. (2 

категорiя).
02.10 Т/с “Камелот”, 5 i 6 с. (2 категорiя).
05.40 Срiбний апельсин.

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.10 Х/ф “Братик Ден”.
11.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.40 Т/с “Детективи”.
11.40,17.00 Т/с “Брати”.
16.45,19.00,21.40,02.10,03.35 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
22.00 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.40 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.00 Одна за всiх.

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10,01.0

0 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.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особли-

ва думка.
14.00 Спорт.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,03.00 Програма.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 1 с.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Врятувати свiдка.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.50 Дивнi часи на планетi Земля.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Микита Джи-

гурда, ч. 2.
20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 2 с.
21.45 Китайське диво. Дволикий Мао.
00.40 Х/ф “Скандал”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50,16.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.20,00.15 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Справа була на Кубанi”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Коли плавиться лiд”.

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”. 

“Фото на згадку”.
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”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. “Операцiя”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.15 Т/с “Шахта”. “Втеча”, “За пери-

метром”.

Êаíаë «2+2»
08.00,09.30 Т/с «Панове офiцери»
09.00,18.30 «Новини 2+2»
16.30 Т/с «Солдати-15»
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл»
21.00 «ДжеДАI»
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. «Манчес-

тер Сiтi» – «Барселона». Пряма 
трансляцiя.

23.45 Про Лiгу Чемпiонiв. Огляд iгрового 
дня.

01.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. «Байєр Левер-
кузен» – ПСЖ.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.50,13.50 Драма “День командира 

дивiзiї”. (12+).
09.30,15.30 Детектив “Мене це не стосу-

ється...” (12+).
17.30,23.30 Драма “Капабланка”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Жайворонок”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Преферанс по 

п`ятницях”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,13.30,17.30 Футбол. Молодiжна 

Лiга УЄФА.
10.30,14.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
11.30 ЧC. Жiнки. Вiдбiрковий матч. 

Голландiя - Бельгiя.
12.30,00.30 Оце так!
15.30 Дартс. BDO Оупен.
18.40 Сочi експрес. Журнал.
18.45,00.45 Футбол. Молодiжна Лiга 

УЄФА. Барселона - Копенгаген.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Бокс. Ернандес - Алексєєв. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15,13.15 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
08.15,14.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
09.15,19.05 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Реал Сосьєдад”.
11.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
12.00 “Тисяча i один гол”.
15.15 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Iнтер”.
17.05 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Торiно”. 

У перервi - Новини.
18.05 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Торiно”.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Ман-

честер Сiтi” - “Барселона”. 1-й матч. 
Пряма трансляцiя.

23.45,06.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

17 лютого

18 лютого
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10,13.10 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Гiгантський слалом (чол.)
11.10 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Па-

ралельний гiгантський слалом (чол., 
жiн.)

14.15 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Ко-
мандний спринт (чол., жiн.)

15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
16.25 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Змiшана 

естафета.
18.00,20.40 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катан-

ня. Жiнки, коротка програма.
19.20 Олiмпiйськi iгри. Бобслей (жiн.)
21.35 Пiдсумки дня.
21.55 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.40 Фiнансова перспектива.
22.50 Мегалот.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Васька”, 1 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55,03.15,

03.55 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,11.50,20.15,21.20 Т/с “Вiр менi”.
12.50,13.45,01.00,01.45 Т/с “Громови”.
14.45,02.30 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45,03.30 “ТСН. Особливе”.
22.25 “Чотири весiлля 3”.
00.10,04.40 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35,04.05 Т/с “Крутi береги”.

ICTV
07.00 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.
13.20 Т/с “Зниклi”.

14.15,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Х/ф “Зоряний десант 2. Герой 

Федерацiї”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Зоряний десант 3. Мародер”. 

(2 категорiя).

ÑТБ
06.15,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.20 “Зоряне життя. Не вiдрiкаються, 

люблячи...”
10.20 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.05,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.00 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Хата на тата”.
00.00 Х/ф “СМЕРШ. Прихований ворог”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.05 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,00.25 Погода.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.20 Репортер.
19.20 Абзац!
22.40 Х/ф “Кiнопобачення”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Американський пирiг”. (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.

07.15,08.15,08.35,15.35,16.35,19.45,23.35,0
3.15,06.15 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.
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»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 2 с.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.

07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 29 i 30 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 11 i 12 с.
15.00 Т/с “Оса”, 30 с.
16.00,04.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 32 i 33 с.
22.00,03.40 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Дев`ятий вiддiл”, 5 i 6 с. (2 

категорiя).
02.10 Т/с “Камелот”, 7 i 8 с. (2 категорiя).
05.35 Срiбний апельсин.

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”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.15 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
15.00,17.00 Т/с “Брудна робота”.
16.45,19.00,21.40,02.15,04.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.40 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55,00.00 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.55 УТЕТа пара.

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Програма.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10,01.0

0 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.

13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особли-
ва думка.

14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,03.00 Homo sapiens.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 2 с.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Китайське диво. Дволикий Мао.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Дивнi часи на планетi Земля.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Микита Джи-

гурда, ч. 3.
20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 3 с.
21.45 Як позбутися чоловiка-тирана.
22.50 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50,16.10 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.20,00.15 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05,03.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.45 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.20 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Справа була на Кубанi”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Iрина Роднiна. Непереможна”.

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”. 

“Декiлька зелених каменiв”.
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”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. “Охоронець”.

21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.15 Т/с “Шахта”. “Зниклi”, “Шлях до 

порятунку”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00,18.30 «Новини 2+2»
09.30 Х/ф «Золота рiчка»
11.25 Х/ф «За даними карного розшуку»
13.00 «Бiйцi Всесвiту»
14.00 «Телепатiя»
15.00 «Таємницi загибелi Титанiка»
15.45 «Воїни свiту»
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл»
21.00 «ДжеДАI»
21.20 Х/ф «Солдати фортуни» (2)
23.25 Х/ф «Павучий удар» (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Капабланка”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Жайворонок”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Преферанс по 

п`ятницях”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Вона Вас любить”. 

(6+).
19.00,01.00 Х/ф “Рудольфiо”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “У небi “Нiчнi 

вiдьми”. (12+).
20.55,02.55 Комедiя “Водяний”. (6+).
21.35,03.35 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,12.30,17.00 Футбол. Молодiжна Лiга 

УЄФА. Барселона - Копенгаген.
11.00,14.00 Супербайк. Прев`ю сезону.
11.30,14.30 Велоспорт. Нацiональний Тур 

Дубая. Етап 4.
15.30,01.00 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Пролог.
18.00,00.15 Спiдвей. Польща.
19.55 Сочi експрес. Журнал.
20.00,20.30,20.55,21.25,21.30,21.50,23.25

,23.30,23.35,23.40 Вибране по се-
редах.

20.05 Кампус. Журнал.
20.35 Оце так!
21.00,23.45,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.35 Кiнний спорт. Абу Дабi.
21.55 Гольф. PGA Тур. Пiвнiчний Траст.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.15,18.00 Новини.
07.15,11.15,16.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 

фiналу. “Манчестер Сiтi” - “Барсе-
лона”. 1-й матч.

09.15,14.00,18.45 Лiга чемпiонiв. 1/8 
фiналу. “Байєр” - ПСЖ. 1-й матч.

13.30 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
18.10,23.40,06.25 Огляд матчiв Лiги 

чемпiонiв.
20.45 “АПЛ. Клуби”. “Халл Сiтi”.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Арсе-

нал” - “Баварiя”. 1-й матч. Пряма 
трансляцiя.

00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. 
“Мiлан” - “Атлетiко”. 1-й матч.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.20 Погода.
09.40 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Скi-крос 

(чол.)
10.35,13.15 Олiмпiйськi iгри. Лижне дво-

борство.
11.25 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Скi-крос. 

Фiнал (чол.)
14.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Олiмпiйськi iгри. Керлiнг. Матч за 

“золото” (жiн.)
17.00 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 

Жiнки, довiльна програма.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Васька”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.10 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,11.50,22.00,23.05 Т/с “Вiр менi”.
12.50,13.45 Т/с “Громови”.
14.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45,04.15 “ТСН. Особливе”.
20.00,02.40 Футбол. Лiга Європи. Динамо 

(Київ) - Валенсiя (Iспанiя).
00.25,04.40 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35,04.05 Т/с “Крутi береги”.

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Зниклi”.
14.10,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

22.35 Х/ф “Дiм сонця, що сходить”. (2 
категорiя).

00.05 Х/ф “Таємна сторона мiста”. (2 
категорiя).

ÑТБ
06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.15 “Зоряне життя. Випробування 

бездiтнiстю”.
10.15 Х/ф “Лекцiї для домогосподарок”.
12.15,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.10 “МастерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Зоряне життя. Голi i несмiшнi”.
23.15 “Зоряне життя. Барбi з покалiченими 

душами”.
00.10 Х/ф “I була вiйна”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,00.45 Погода.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.40 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Американський пирiг”. (2 

категорiя).
00.50 Х/ф “Тупий i ще тупiший за тупо-

го: Коли Гаррi зустрiв Ллойда”. (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.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 3 с.
07.00,09.00,17.00,19.00,04.10 Подiї.

07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 31 i 32 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 13 i 14 с.
15.00 Т/с “Оса”, 31 с.
16.00,04.30 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 34 i 35 с.
22.00 Футбол. Лiга Європи УЄФА. “Шах-

тар” (Донецьк) - “Вiкторiя” (Плзень).
00.00 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
01.00 Т/с “Дев`ятий вiддiл”, 7 i 8 с. (2 

категорiя).
02.35 Т/с “Камелот”. (2 категорiя).
05.15 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 4 с.

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”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.10 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
16.45,19.00,21.40,02.15,04.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.40 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.00 Одна за всiх.
00.55 УТЕТа пара.

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Homo sapiens.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10,01.0

0 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.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особли-

ва думка.
14.00 Double Ять.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,03.00 Стоп-кадр.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 3 с.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Як позбутися чоловiка-тирана.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.50 Д/с “Навколо свiту на 

повiтрянiй кулi”.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Оскар Фель-

цман, ч. 1.
20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 4 с.
21.45 Нiна Усатова. Менi пропонували 

роль Офелiї.
01.00 Х/ф “Iнша жiнка”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.25,00.25 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05,03.15 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Справа була на Кубанi”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Перша пара. Бiльше нiж любов”.

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”. 

“Бiжи, бiлий кролик”.
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”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.

19.40 Т/с “Шаман”. “Лiкарська таємниця”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”. “Варiант “Омега”, 

“Витiк”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00,18.30 «Новини 2+2»
09.30 Х/ф «Олександр Маленький»
11.30 Х/ф «Хронiка пiкiруючого бомбар-

дувальника»
13.00 «Галактичнi розвiдники»
14.00 «Паралельнi свiти»
15.00 «Тибет: хронiки вершини свiту»
15.45 «Воїни свiту»
19.00 «Огляд Групового етапу Лiги Європи»
19.55 Лiга Європи УЄФА. «Днiпро» – «Тот-

тенхем». Пряма трансляцiя.
22.00 Х/ф «Максимальне прискорення» (2)
00.00 Про Лiгу Європи. Огляд iгрового дня

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.00,13.00 Х/ф “Рудольфiо”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “У небi “Нiчнi 

вiдьми”. (12+).
08.55,14.55 Комедiя “Водяний”. (6+).
09.35,15.35 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Проста iсторiя”. 

(12+).
19.30,01.30 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни...” (12+).
21.00,03.00 Х/ф “Ендшпiль”. (12+).
21.30,03.30 Кiноповiсть “Вулиця Ньютона, 

дiм 1”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,11.30,14.30 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Пролог.
10.30 Футбол. Молодiжна Лiга УЄФА. Бар-

селона - Копенгаген.
12.30,17.00 Спiдвей. Польща.
15.30,20.05,01.00 Велоспорт .  Тур 

Андалусiї. Етап 1.
18.00,00.00 Спiдвей. Росiя.
19.55 Сочi експрес. Журнал.
20.00 Досконалiсть в спортi. Журнал.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Бокс. Бiйцiвський клуб. Журнал. 

(16+).
23.00 Оце так!

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.15 Новини.
07.15,11.15,15.30 Лiга чемпiонiв. 1/8 

фiналу. “Арсенал” - “Баварiя”. 
1-й матч.

09.15,13.30 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. 
“Мiлан” - “Атлетiко”. 1-й матч.

17.30 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.00 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Анжi” - 

“Генк”. 1-й матч. Пряма трансляцiя.
21.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.55 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Бетiс” - 

“Рубiн”. 1-й матч. Пряма трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Пор-

ту” - “Айнтрахт” (Фр.)

Ñåрåда

Чåòâåр

19 лютого

20 лютого
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Свiтло.
09.55 Книга.ua.
10.35 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Скi-крос 

(жiн.)
11.25 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Скi-крос. 

Фiнал (жiн.)
13.25 Вiра. Надiя. Любов.
14.15 Новини.
14.25 Дiловий свiт. Агросектор.
14.40,18.15 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Слалом (жiн.)
16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Естафе-

та (жiн.)
19.35 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек (чол., 

жiн.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Васька”, 3 с.

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”.
10.50,11.50 Т/с “Вiр менi”.
12.50,13.45 Т/с “Громови”.
14.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45,04.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
20.50 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.00,05.10 “Супергерої”.
00.05 Драма “Фальшивомонетники”.

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
11.15,12.25,02.15 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Один на всiх”, 1-4 с.
00.15 Х/ф “В останню мить”. (2 категорiя).

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

13.25 Т/с “Зниклi”.
14.20,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Х/ф “Убивцi на замiну”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Дiм сонця, що сходить”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.10 Х/ф “Дихай зi мною”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05,22.25 Х/ф “Любов не дiлиться на 

два”.
00.15 Х/ф “Лекцiї для домогосподарок”.
02.20 Х/ф “Альошкине кохання”.

Íоâèé êаíаë
06.05,06.55 Kids` Time.
06.10,13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,01.02 Погода.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
15.25 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00,01.20 Репортер.
19.20 Абзац!
22.40 Уральськi пельменi.
23.35 Х/ф “Тупий i ще тупiший за тупо-

го: Коли Гаррi зустрiв Ллойда”. (2 
категорiя).

01.30 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 5 с.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 33 i 34 с.

11.50 Т/с “Катя. Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”, 32 с.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Горюнов”.
22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики.
00.20 Т/с “Дев`ятий вiддiл”. (2 категорiя).
05.25 Срiбний апельсин.

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”.
17.15,23.50 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
22.20 “Прожекторперiсхiлтон”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
21.20 Х/ф “Спiвучасник”. (2 категорiя).
23.45 Х/ф “Пiдроздiл “Дельта”. (2 

категорiя).
01.55 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Вiталька.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.50 Т/с “Дєтка”.
14.45,19.00 Панянка-селянка.
15.45 Iкона стилю.
17.00 Пiв царства за кохання.
18.00 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Викрутаси”.
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.00 Между нами.
00.55 УТЕТа пара.

ТÂi
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,23.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,02.00 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,17.10,03.45 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.
19.35 Спорт.
22.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 4 с.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Нiна Усатова. Менi пропонували 

роль Офелiї.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Оскар Фель-

цман, ч. 2.
20.00 Друга свiтова: випадкова вiйна, 5 с.
21.45 Микита Мiхалков. Незакiнчена п`єса.
22.50 Капiтальний ремонт Землi.
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Олiмпiйський ранок на 

Першому”.
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50,16.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.25 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.55 “Чекай на мене”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40 Х/ф “У Бога свої плани”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Комедiя “Жовтий карлик”.

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”. 

“Собача радiсть”.
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”. “Грiхи 

батька”.
23.40 До 25-рiччя виведення радянських 

вiйськ з Афганiстану. “Зiрка за 
“Стiнгер”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с «Солдати-15»
09.00,18.30 «Новини 2+2»
09.30 Х/ф «День командира дивiзiї»
11.20 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни»
13.05 «Нове шалене вiдео по-українськи»
14.55 «Облом UA. Новий сезон»
19.00 Т/с «Чоловiчий сезон. Оксамитова 

революцiя»
23.40 Х/ф «Таємнi агенти» (2)
01.45 Х/ф «Затемнення» (3)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.30,13.30 Х/ф “Iшов четвертий рiк 

вiйни...” (12+).
09.00,15.00 Х/ф “Ендшпiль”. (12+).
09.30,15.30 Кiноповiсть “Вулиця Ньютона, 

дiм 1”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Одного разу один”. (6+).
19 .30 ,01 .30 Кiнопов iсть “Хронiка 

пiкiруючого бомбардувальника”. 
(12+).

20.55,02.55 Х/ф “Фа мiнор”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Чужi листи”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,11.30 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Етап 1.
10.30 Спiдвей. Польща.
12.30 Спiдвей. Росiя.
14.30 Футбол. Молодiжна Лiга УЄФА. Бар-

селона - Копенгаген.
15.25 ПасСпорт. Журнал.
15.30 Кiнний спорт. Гонконг.
16.45 Оце так!
17.00,20.05,01.00 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Етап 2.
18.00,00.00 Спiдвей. Хорватiя.
19.55 Сочi експрес. Журнал.
20.00,23.55 Досконалiсть спорту. Журнал.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Бокс. Пряма трансляцiя. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45,18.00 Новини.
07.10,19.05 Лiга Європи. 1/16 фiналу. 

“Бетiс” - “Рубiн”. 1-й матч.
09.05 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Днiпро” 

- “Тоттенхем”.
10.55 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Динамо” 

(Київ) - “Валенсiя”.
12.55 Огляд матчiв Лiги Європи.
13.50 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Чорно-

морець” - “Лiон”.
15.40 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Анжi” - 

“Генк”. 1-й матч.
17.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.35 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Майнц”. Пряма трансляцiя.
23.30 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Вiкторiя” 

- “Шахтар”.

УТ-1
07.50 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Армiя.
09.10 Православний вiсник.
09.45 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Естафе-

та (жiн.)
11.25 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. 

Мас-старт (жiн., 30 км).
13.30 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Пара-

лельний слалом (чол., жiн.)
14.40 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Слалом (чол.)
16.20 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Естафе-

та (чол.)
18.20 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 

Гала-вистава.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
23.00 Завтра. PRO.
23.35 Погода.
23.40 Фiльм-концерт “О. Барикiн. Друзiв 

не забувають”.

Êаíаë “1+1”
06.15,19.30 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55 “Свiтське життя”.
09.50,10.55,12.00,13.05 Комедiя “Свати 4”.
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.30,20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
22.10 Драма “9 рота”. (2 категорiя).
01.10 Бойовик “Домiно”. (2 категорiя).

Iíòåр
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.45 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.
10.00 Д/ф “Крилатов. Саудтрек епохи”.
11.00,02.35 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.55 Концерт “23 лютого у Велико-

му мiстi”.
14.35 Т/с “Не вiдрiкаються люблячи”, 

1-4 с.
18.10 Т/с “Господиня великого мiста”, 

1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Господиня великого мiста”, 

3 i 4 с.
22.25 Х/ф “Наречений за оголошенням”. 

(2 категорiя).
00.15 Х/ф “Зворотний квиток”.

ICTV
09.25 Зiрка YouTube.
10.30 Дача.
11.00 Т/с “Ми з майбутнього”.

14.00 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.
15.30,19.50 Т/с “Чужi крила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
21.35 Х/ф “Каратель”. (2 категорiя).
23.40 Х/ф “Кримiнальне чтиво”. (2 

категорiя).
02.10 Х/ф “Знайти коротуна”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Хата на тата”.
12.40 Х/ф “Любов не дiлиться на два”.
16.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
18.00 Х/ф “Матуся моя”.
21.40 Х/ф “Сонцеколо”.
23.30 “Детектор брехнi 5”.
00.45 Х/ф “На прiзвисько “Звiр”.

Íоâèé êаíаë
06.25 М/с “Назад у майбутнє”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
09.50 Файна Юкрайна.
11.55 Уральськi пельменi.
14.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Завжди говори “так”.
20.00 Х/ф “Маска”. (2 категорiя).
22.00 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (2 

категорiя).
23.55 Уже який день.
01.00 Х/ф “Факультет”. (2 категорiя).

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
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”, 140 i 141 с.
08.10 Т/с “Iнтерни”, 144 i 145 с.
10.10 Один за сто годин.
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 7 i 8 с.
13.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 1 с.
14.00 Т/с “Друге повстання Спартака”, 

4 i 5 с.
19.20 Т/с “Перелiтнi птахи”.
23.20 Х/ф “Ми оголошуємо вам вiйну”.
03.10 Т/с “Дев`ятий вiддiл”, 2 i 3 с. (2 

категорiя).
05.25 Х/ф “Ми оголошуємо вам вiйну”, 1 с.

Ê1
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
10.10 М/ф “Дон Кiхот”.
11.30 Х/ф “Новi Робiнзони”.
13.20 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Поїздка до Америки”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Король вечiрок”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.40 Т/с “Мiй особистий ворог”.
11.30 “Речовий доказ”. Загадка Страдiварi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00,06.05 “Випадковий свiдок”.
14.10 “Правда життя. Професiя прода-

вець”.
14.50 Х/ф “Три днi в Одесi”.
17.00 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
22.30 Т/с “Висяки”. (2 категорiя).
02.05 Х/ф “Спiвучасник”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Байдикiвка.
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/ф “Друзi назавжди”.
11.55 М/ф “Пригоди Iмператора”.
13.20 Обережно, дiти!
14.20 Панянка-селянка.
16.00 Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глуз-

ду”.
18.05 Х/ф “Викрутаси”.
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.55 Х/ф “Божевiльний День подяки”.

ТÂi
08.00,19.30 Приватнi новини.
08.30,12.25,15.30,20.35,01.15 TBiNews.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00 Стоп-кадр.

14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-
понденти.

14.30 Особлива думка.
16.00 80 островiв навколо свiту.
17.00 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Double Ять.
20.00 Геофактор.
23.00 Х/ф “У країнi жiнок”. (2 категорiя).
00.45,02.50 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Друга свiтова: випадкова вiйна.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Зимова вишня”.
13.25 За сiм морiв.
14.00 Капiтальний ремонт Землi.
15.00,01.30 Збiрний концерт “З Новим 

роком!”
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.00 Таємницi Iсуса.
21.00 Queen. Рок по-королiвськи.
22.15 Х/ф “Синок”. (2 категорiя).
00.15 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Любов Успенська. “Я знаю таємни-

цю самотностi”.
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.10 Т/с “Мiсце зустрiчi змiнити не 

можна”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”.
19.00 “Час”.
19.15 “Хай говорять”.
20.20 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
23.10 Х/ф “Шалена баба”.

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”. “Призовник”, “Со-

лодкий дим”, “Путiвка в смерть”, 
“Кiгтi тигра”.

16.10 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

менєвим.
17.55 Т/с “Iржа”. “Наїзд”.
19.55 Т/с “Морськi дияволи. Смерч долi”. 

“Секретна мiсiя”, “Поза законом”, 
“Небезпечнi канiкули”.

Êаíаë «2+2»
07.10 «Нове шалене вiдео по-українськи»
07.30 Т/с «Солдати-15»
09.30 Т/с «Кордон. Тайговий роман»
18.00 Х/ф «Служу Вiтчизнi!» (2)
20.00 Х/ф «Бiла стрiла» (2)
22.00 «Королi рингу». Всесвiтня серiя бок-

су (WSB). Dolce & Gabbana Italia 
Thunder – «Українськi Отамани»

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Одного разу один”. (6+).
07 .30 ,13 .30 Кiнопов iсть “Хронiка 

пiкiруючого бомбардувальника”. 
(12+).

08.55,14.55 Х/ф “Фа мiнор”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Чужi листи”. (6+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Два бiйцi”. (12+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Нейтральнi води”. (6+).
21.30,03.30 Мелодрама “Рiдна кров”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,11.30 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Етап 2.
10.30 Спiдвей. Росiя.
12.45 Футбол. Жiноча Бундеслiга. Франк-

фурт - Вольфсбург.
15.00 Кiнний спорт. Гонконг.
16.15,20.00,01.00 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Етап 3.
17.00 Спiдвей. Хорватiя.
18.00,00.00 Спiдвей. Ржежов.
19.55 Сочi експрес. Журнал.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Бокс. Бiйцiвський клуб. Журнал. 

(16+).
23.00,01.45 Оце так!

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.45 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Майнц”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Леванте”.
13.15 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.45 Огляд матчiв Лiги Європи.
14.40 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Евер-

тон”. Пряма трансляцiя.
16.40 “АПЛ. Клуби”. “Астон Вiлла”.
16.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Сан-

дерленд”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

17.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Сан-
дерленд”. Пряма трансляцiя.

19.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Сто-
ук Сiтi”.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” 
- “Барселона”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Ма-
лага”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

21 лютого

22 лютого
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УТ-1
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00 Околиця.
10.30 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. 

Мас-старт (чол., 50 км).
12.10,12.55 Олiмпiйськi iгри. Бобслей. 

Четвiрки.
14.15 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
14.35 Як Ваше здоров`я?
15.35 Ближче до народу.
16.05 Дiловий свiт. Тиждень.
16.35 Ми хочем, щоб ви знали.
17.00 Олiмпiйська студiя.
18.00 Церемонiя закриття Олiмпiади 2014.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.55 “Надвечiр`я”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Смiх з доставкою додому.
00.00 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.10,04.10 Х/ф “Принц i жебрак”.
07.40,10.00 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
10.15 Комедiя “Дiди-розбiйники”.
12.10 “Чотири весiлля 3”.
13.30 “Зiркова хронiка”.
14.30 “Машинi казки. Маша i ведмiдь”.
15.25 Мелодрама “Русалка”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.25 Х/ф “Скажи хоч щось”. (2 категорiя).

Iíòåр
08.35 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
09.15 Новини.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.45 Т/с “Господиня великого мiста”, 

1-4 с.
16.40 Новини. Спецвипуск.
17.00 Д/ф “Мiж землею i небом. Таємницi 

Церемонiї вiдкриття Олiмпiади”.
18.00 Церемонiя закриття Зимових 

Олiмпiйських iгор в Сочi.
21.00 “Подробицi тижня”.
21.55 Х/ф “Перевiрка на любов”.
23.35 Х/ф “Ми з майбутнього”.
01.45 Х/ф “Солдати невдачi”.

ICTV
06.05 Х/ф “Флiнстоуни”.
07.30 Дача.
08.00 Мульт особистостi.

08.30 Так$i.
08.55 Космонавти.
09.55 Зiрка YouTube.
11.05 Козирне життя.
11.35 Вам i не снилося!
12.10 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Т/с “Ми з майбутнього”.
22.50 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.
00.30 Х/ф “Каратель”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.15 “Караоке на Майданi”.
11.10 Х/ф “Мама-детектив”.
15.15 Х/ф “Матуся моя”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.05 Х/ф “Дозволите тебе поцiлувати... 

на весiллi”.
22.55 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
09.40 Файна Юкрайна.
11.55 Х/ф “Пенелопа”.
13.55 Х/ф “Затура: Космiчна подорож”.
16.00 Х/ф “Завжди говори “так”.
18.00 Х/ф “Маска”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
22.00 Х/ф “Факультет”. (2 категорiя).
00.00 Уже який день.
01.00 Х/ф “Безжальнi люди”. (2 категорiя).

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.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.45 Подiї.
07.05 Х/ф “Ми оголошуємо вам вiйну”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою. 

О. Розенбаум.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 2 i 3 с.
14.00 Т/с “Друге повстання Спартака”.
19.00,02.45 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 148 i 149 с.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Людина Темряви”. (2 

категорiя).
03.30 Т/с “Дев`ятий вiддiл”, 6 i 7 с. (2 

категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
08.30 М/ф “Дон Кiхот”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “Розсмiши комiка”.
12.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.15 “Орел i решка. СРСР”.
15.00 “КВК-2013”.
17.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.45 Х/ф “Трансформери 2”. (2 

категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Любовна халепа”.

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Три днi в Одесi”.
08.05 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Останнiй 

законник.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.15 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
15.00 Т/с “Державний захист 2”.
23.00 “Жорстокий спорт”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Байдикiвка.
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”.
11.00 М/ф “Барбi: Чудове Рiздво”.
12.20 Обережно, дiти!
13.15 Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глуз-

ду”.
15.20,00.55 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.30,17.00 Мисливцi за метеоритами.
08.30,11.00,12.15,15.30,01.05 TBiNews.

09.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,19.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “У країнi жiнок”. (2 категорiя).
19.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
20.00 Стоп-кадр.
21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Смертельнi iгри”. (3 категорiя).
00.35,02.40 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Таємницi Iсуса.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Янтарнi крила”.
13.45 За сiм морiв.
15 .00 Д/с “Африка .  Небезпечна 

реальнiсть”.
16.00,00.00 Легенди ВIА 70-80-х.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Трагедiя росiйського Ватсона (До 

65-рiччя В. Соломiна).
22.00 Х/ф “Сусiдка”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.30 Кiно в кольорi. “Небесний тихохiд”.
10.15 Х/ф “Офiцери”.
12.10 “Владислав Третьяк. Воротар без 

маски”.
13.20 Х/ф “Служили два товаришi”.
15.15 “Олег Янковський. “Я, на свою бiду, 

безсмертний”.
16.20 Х/ф “Тайговий роман”.
19.00 “Час”.
19.15 Концерт “З пiснею до перемоги!”
21.30 Х/ф “Водiй для Вiри”.
23.35 Комедiя “Не горюй!”

ÍТÂ-Ñâiò
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.10 “Рейс 612. Хронiка катастрофи”.
11.25 “Золотий пил”.
12.10 Т/с “Адвокат”. “Фатальне бажан-

ня”, “Близькi люди”, “За законом 
сумлiння”, “Весь цей джаз”.

16.00 “Очна ставка”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Iржа”. “Бiля останньої межi”.

19.55 Т/с “Морськi дияволи. Смерч долi”. 
“Останнє полювання”, “Синiвський 
обов`язок”, “Наказ”.

01.35 “Суд присяжних: головна справа”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА-2013-

2014.
07.30 «Маски-шоу»
10.00 Т/с «Мисливцi за старовиною»
13.00 Х/ф «Пiрати семи морiв: Чорна 

борода»
16.40 Х/ф «Капiтан Грiм»
19.00 Х/ф «Вулкан»
21.30 «Профутбол»
23.00 Х/ф «Бiла стрiла» (2)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Кiноповiсть “Два бiйцi”. (12+).
06.55 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Нейтральнi води”. (6+).
09.30,15.30 Мелодрама “Рiдна кров”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Небесний тихохiд”. 

(6+).
19.30,01.30 Драма “...А зорi тут тихi”, 1 

i 2 с. (12+).
22.40,04.40 Х/ф “Елiксир”.

ªâроñïорò
05.15,05.45,11.00,12.15,18.00,18.45,21.30,2

2.45 Супербайк. Австралiя.
09.00 Кiнний спорт. Гонконг.
13.00 Футбол. Жеребкування Євро 2016 

у Францiї.
14.30 Спiдвей. Хорватiя.
15.00 Велоспорт. Тур Андалусiї. Етап 3.
15.30,00.00 Велоспорт. Тур Андалусiї. 

Етап 4.
17.00 Спiдвей. Ржежов.
19.30,01.00 Бокс. (16+).
20.55 Сочi експрес. Журнал.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,17.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” - 

“Боруссiя” (Дор.)
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Байєр”.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Евер-

тон”.
13.10 “АПЛ. Клуби”. “Норвiч”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Веро-

на”. Пряма трансляцiя.
15.25 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Суонсi”. Пряма трансляцiя.
17.30 “АПЛ. Клуби”. “Стоук Сiтi”.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Тоттен-

хем”. Пряма трансляцiя.
19.55 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Кальярi”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Сассуо-

ло”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Баварiя”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4
Поíåдіëоê, 17 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.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Коханням за кохання»  
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад, город, квітник»
22.35 Х.ф. «Кішка проти щура» 

Âіâòороê, 18 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00  Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
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 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Мадам Едуар та інспек-

тор Леон» 
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 В.ф. «Гаряче літо Нориль-

ська»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Король Мідас» 

Cåрåда, 19 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, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Павло Дворський «Щастя 

моє» , 1ч.
14.00 Х.ф. «Ветеринар», 1с. 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Сад, город, квітник»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»

21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Лавровий каньйон» 

Чåòâåр, 20 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 Павло Дворський «Щастя 

моє» , 2ч.
14.00 Х.ф. «Ветеринар», 2с. 
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. «Міжсезоння» 

П’яòíèця, 21 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, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Погана звичка» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Жінка з тіні» 

Ñóáоòа, 22 ëþòого
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Шереметьєво-2» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Відсутня ланка» 
14.00 «Цивільний захист»
14.15 «Смаки культур»
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Підмінена королева» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 А. Матвійчук «Полустанок 

любові»
22.10 Х.ф. «Довірся чоловікові» 

Íåдіëя, 23 ëþòого
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з     Архи-
катедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Підмінена королева» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 В.ф. «Гаряче літо Нориль-

ська»             
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Цивільний захист»
17.35 «Смаки культур» 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Новокаїн»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 17 ëþòого
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорож гурмана”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Мій Шевченко”
12.45, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
13.00 “Запоріжжя туристичне”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Український музей декора-

тивного мистецтва”
14.15 “Вухаті та хвостаті”
14.35 “Обереги”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Чернігівщина в житті сла-

ветних”
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”
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Шукаю батьків”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Золота провінція”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Тетерів”
23.30 “Крим-курорт”

Âіâòороê ,  18 ëþòого
7.00, 12.45, 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 “Випробуй на собі”
12.45 “Вісті ТТБ ”
13.00 “100 шедеврів”
13.30 “Шукаю батьків”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Ціна Перемоги”
14.30 “Золота провінція”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Диволяндія”
16.40 “Українські забавлянки”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Мистецька спадщина Вели-

кого Кобзаря”
17.30 “Філософія життя”
17.55 “Хвилини з ”Кобзарем”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
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 “До народних джерел”
23.00 “Тетерів”
23.30 “Кіно, кіно…”

Ñåрåда, 19 ëþòого
7.00, 12.45, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Студмістечко”
12.15 “Час реформ”
13.00 “Мистецька спадщина Вели-

кого Кобзаря”
13.30 “Співає дует “Писанка”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа незвичайних наук”
16.55 “Василь Сухомлинський-

дітям”
17.15 “Біржа праці”
17.30 “Після школи”
17.45 “Галерея образів”
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Світ професій”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Степовики”
20.30 Муз. програма “Горицвіт”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Почерк долі”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Тетерів”
23.30 “А у нас кіно знімали”

Чåòâåр, 20 ëþòого
7.00, 12.45, 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 “Почерк долі”
13.00 “Cтеповики”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 “Як це було”
15.00 “А у нас кіно знімали”
15.30  “Інновації”
15.45 “Біржа праці”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Наш Кобзар”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Музейні скарби”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
17.55 “Хвилини з ”Кобзарем”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Просто неба”
18.45 “Пісня в дарунок”
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 “Так було”
23.00 “І слово було Бог”
23.30 “Співає Валерій Кириченко”

П’яòíèця, 21 ëþòого
7.00, 12.45, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Просто неба”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Загублені у часі”
12.15 “Час реформ”
13.00 “Так було”
13.30 “Музейні скарби”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Мова про мову”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа шляхетних дівчаток”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Мікс”
17.45 “Моє місто”
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”
18.00 “Жива традиція”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Зустріч для вас”
20.30 “Мій Шевченко”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни -

рятувальник”

21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “До народних джерел”
23.00 “Обласні центри України.Ві-

нниця”
23.30 “Акценти”

Ñóáоòа, 22 ëþòого
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “До народних джерел”
7.45 “Музична хвиля ТТБ”
7.50 “Хвилини з ”Кобзарем”
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 “Жива традиція”
13.30 “Зустріч для вас”
14.00 “Обласні центри України.Ві-

нниця”
14.30 “Мікс”
15.00 Концерт гурту “Ріка життя”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Дім.Сад.Город”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Кулінарія від Андрія”
22.30 “Твої люди, Черкащино”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Тетерів”

Íåдіëя, 23 ëþòого
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Смак життя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Дім.Сад.Город”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Твої люди, Черкащино”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.40 “Кулінарія від Андрія”
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
18.05 “Хвилини з “Кобзарем ”
18.10 “Cвіт професій”
18.30 “Моє місто”
18.40 Телезамльовка
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Ювілейний концерт україн-

ського народного хору “Ка-
лина”

20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Біля рідних джерел”
23.00 “Мамина доля”
23.50 “Музична хвиля ТТБ”

23 лютого
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Біляші сонячні

Потрібно: для тіста -  500 г 
борошна, 1 скл. молока, 3 яйця, 
6 г сухих дріжджів, 50 г вершко-
вого масла або маргарину, 1,5 ст. 
л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 1 ст. л. го-
рілки або коньяку. Для начинки: 
по 200 г яловичини та свинини, 
2-3 невеликих цибулини, сіль, 
перець - до смаку, олія для сма-
ження.  

Приготування: перемішати 
борошно з дріжджами і просія-
ти суміш крізь сито. Це потріб-
но для того, щоб видалити гру-
дочки та ввести в борошно по-
вітря. Підігріти молоко до 25-30 
градусів. Влити в борошно і пе-
ремішати. Збити яйця з цукром. 
Додати в тісто, перемішати. Роз-
топити масло, охолодити його 
до 30°С і вливати невеликими 
порціями, ретельно вимішуючи 
тісто, поки воно не вбере весь 
жир (15-20 хв.). Додати в тіс-
то горілку або коньяк і виміси-
ти ще раз. Накрити і поставити в 
тепле місце, дати підійти удвічі.

Обімняти тісто і дати піді-
йти повторно. До речі, продук-
ти для приготування тіста слід 
точно відміряти і відважувати. 
Для приготування менш здо-
бного тіста, яке більш просте в 
приготуванні, на 1 кг борошна, 
зазвичай, береться 30-40 г сві-
жих дріжджів або 1 пакетик су-
хих (10-11 г), 2 скл. води або мо-
лока, 2-4 ст. л. жиру, 2-3 яйця, 1 
ст. л. цукру і 1 ч. л. солі.

Начинка: м’ясо і крупно на-
різану цибулю пропустити че-
рез м’ясорубку. Добре переміша-
ти. Додати сіль, перець і ще раз 
перемішати.

Посипати робочу поверхню 
борошном і викласти на неї тіс-
то. Розділити тісто на 9-12 час-
тин (в залежності від того, на-
скільки великі ви хочете біля-
ші). Зробити з тіста невеликі 
коржики (діаметром 10-12 см). 
Розкотити їх. На середину кор-
жиків покласти столову лож-
ку фаршу, розрівняти. Зібрати 
вільні краї коржика до середи-
ни і защепнути їх так, щоб зали-
шився невеликий отвір. Заліпи-

ти біляші. Перевернути біляш і 
рукою злегка притиснути, щоб 
зробити його трохи пласким. 
Розігріти на сковорідці олію і 
спочатку викласти біляші від-
критим боком вниз. Потім пере-
вернути і обсмажувати на неве-
ликому вогні до золотавого ко-
льору.

Біляші м’якенькі

Потрібно: для тіста - вода 
-1 л, борошно - 1-1,3 кг, дріж-
джі сухі - 2 ст. л., цукор - 2 ст. л., 
сіль - 0,25 ст. л. Начинка: фарш 
свинячо-яловичий - 500 г, цибу-
ля ріпчаста - 200 г, сіль, перець 
чорний мелений.

 Приготування: у теплу воду 
всипати дріжджі, залишити на 
10 хв. підійти. Додати цукор, 
сіль, розмішати. Додати борош-
но і гарненько вимісити. Дати 
підходити хвилин 40-50.

Фарш: якщо м’ясо (свини-
на/яловичина 1:1) - перемолоти 
разом із цибулею. Якщо фарш 
готовий, тоді цибульку дріб-
но нарізати і пропустити через 
м’ясорубку або блендер. Посо-
лити, поперчити гарненько, ви-
мішати, додати води, щоб фарш 
був рідкуватим. 

Коли тісто підійшло, його 
знову вимішати, поділити на 
частини, руками розім’яти круг, 
покласти начинку і швидень-
ко защипнути. Залишати підхо-
дити біляші довго не потрібно, 
10-15 хв.

Смажити краще, звичайно, 
на кулінарному жирі (50 на 50 
олія і смалець), але можна і про-
сто на олії. Потім кожну партію 
із сковорідки відразу покласти в 
каструлю і прикрити кришкою - 
нехай розм’якнуть - якщо, звіс-
но, ви такі любите. 

Біляші бабусині

Спочатку треба приготу-
вати тісто. Для цього потріб-
но склянку теплого молока, бо-

рошно, яйця, сіль та цукор. Пач-
ку дріжджів (40 г) та чайну лож-
ку цукру розчинити в невеликій 
кількості молока і поставити в 
тепле місце; як почне пінити-
ся, вилити в миску з рештою мо-
лока, вибити два яйця, всипати 
дрібку солі та, всипаючи посту-
пово борошно (2-3 склянки), за-
місити не дуже густе тісто, воно 
має бути тягучим. Накрити мис-
ку з тістом серветкою, постави-
ти в тепле місце, щоб підійшло. 
Тим часом приготувати фарш: 
змолоти навпіл м’якіть свинини 
та телятини (500 г) разом з од-
нією великою цибулиною, вича-
вити два зубки часнику, попер-
чити та посолити, влити до фар-
шу небагато перевареної води 
та добре вимішати.

Відщипуючи від тіста кульки 
завбільшки зі сливу, розтачати 
їх в круглі та тоненькі палянич-
ки. На кожну заготовку поклас-
ти трохи фаршу, зліпити зі всіх 
боків, зібравши в мішечок, зали-
шити в центрі невеликий отвір 
та приплескати долонею зверху.

Розігріти сковорідку з су-
мішшю смальцю та олії, поклас-
ти біляші отвором вниз і трішки 
обсмажити, потім перевернути 
і знову обсмажити - так повто-
рити декілька разів, доки не об-
смажаться з обох боків остаточ-
но.

“Вак беліш”

Потрібно: для тіста - 1 яйце, 
олія - 6-7 ст. л., дріжджі сухі - 1 
ст. л., цукор - 1 ст. л., сіль - 1 ч. л., 
вода тепла - 2 скл., борошно. На-
чинка: рис, м’ясо, цибуля ріпчас-
та, сіль, перець чорний мелений.

Приготування: начинка - 
рис відварити в підсоленій воді, 
відкинути на сито, обдати га-
рячою водою і дати воді стек-
ти. Рис повинен вийти розсип-
частим. Через м’ясорубку про-
пустити м’ясо, цибулю, додати 
сіль, перець. Готовий фарш пе-
рекласти до рису і  переміша-
ти. Тісто: замісити м’яке тісто, 
покласти в целофановий пакет, 
зав’язати ниткою і поставити на 
20 хв. в тепле місце. Готове тіс-
то потрібно розділити на шма-
точки вагою 100 г. Розкотити 
коржі величиною з чайне блюд-
це. На середину коржа поклас-

ти 50-70 г начинки. Краї 
тіста підвести і защипа-
ти зморщуючи. Тепер з 
шматочка тіста меншо-
го розміру розкочуємо 
«кришечку» для біляша. 
Краї защипати. Залиши-
ти  всередині отвір. Зро-
бити «корок» і закрити 
отвір. Змастити біляші 
сирим яйцем і викласти 
на змащену олією бляш-
ку. Дати трішки настоя-

тися і «посадити» в піч.
Самса з куркою 

Потрібно: для прісного ли-
сткового тіста - вода 1склянка, 
борошно пшеничне - 3 склянки,          
олія соняшникова рафінована 
- 25 мл, оцет столовий - 25 мл, 
масло вершкове 50 г.

Для начинки самси: куря-
че філе - 600 г, цибуля ріпчаста 
- 300 г, приправа для курки - 5 
г, масло вершкове - 100 г, щіп-
ка солі.

Приготування: для тіста 
підготувати крижану воду, оцет, 
олію, борошно і вершкове мас-
ло. Змішати борошно з водою, в 
яку доданий оцет та олія, вимі-
сити протягом 8-10 хв.

Розтопити вершкове масло. 
Тісто розділити на 3 частини, 
тонко розкачати їх в пласти тов-
щиною близько 3-5 мм і змас-
тити з одного боку вершковим 
маслом. Скласти пласти тіста 
один на одного. Потім скрутити 
їх рулетом і покласти на 15-20 
хв. в холод.

Поки тісто охолоджується, 
приготувати начинку з курячо-
го філе, вершкового масла, ци-
булі та спецій. За традицією ци-
булю і м’ясо потрібно дрібно по-
рубати вручну. Але в адаптова-
ному домашньому варіанті до-
бре і за допомогою м’ясорубки: 
цибулю очистити і крупно на-
шаткувати, куряче філе наріза-
ти на невеликі шматочки, верш-
кове масло - теж на кілька неве-
ликих шматочків, додати спе-
ції і сіль.  Пропустити всі інгре-
дієнти начинки разом через 
м’ясорубку. 

Охолоджене тісто нарізати 
на 16 шматочків. Кожен шма-
точок розкачати в круглий кор-
жик і покласти на нього 1,5-2 ст. 
ложки начинки. Защипати сам-
су у формі трикутника.

Укласти на змащене деко або 
силіконовий килимок, зробити 
невеликі проколи, за бажанням 
посипати насінням кунжуту. Ви-
пікати самсу в розігрітій до 200° 
C духовці протягом 20-25 хв.  Го-
тову самсу подавати гарячою, 
але і холодна вона дуже навіть 
смачна.

Самса з овочами 

Потрібно: для тіста - 1 
склянка теплого молока, 2 ст л. 
цукру, 0,5 ч. л. солі, 2 ст. л. соняш-
никової олії,  25 г дріжджів, бо-
рошно - скільки вбере. Замісити 
не дуже круте тісто, покласти в 
холодильник на 15 хв.

Начинка: 2 сирих картопли-
ни, 1 морквина, 1 цибулина ріп-
часта, 300 г м’яса (свинина, яло-
вичина). 

Приготування: порізати 
дрібними кубиками м’ясо та 
овочі, посолити, поперчити. Тіс-
то для самси розкачати дуже 
тонко - 2 мм. Нарізати квадра-
тики 10 на 10 см. Покласти на-
чинку і зліпити трикутничок. 
По центру залишити малень-
кий отвір. Відокремити жовток 
від білка, збити і помазати три-
кутники, додати 0,5 чайної лож-
ки кип’яченої води в отвір і по-
ставити в розігріту до180°С  ду-
ховку на 25-30 хв. Дістати самсу 
з духовки і змастити вершковим 
маслом. 

Самса «Універсальна»

Потрібно: для тіста - 1 кг бо-
рошна, 500 г води, 1,5 ч. л. солі, 
100 г телячого жиру, 2 ст. л. олії. 
Для начинки - 300 г телячого 
фаршу, 3 середні цибулини, сіль, 
спеції на смак.

Приготування: змішати бо-
рошно, воду, сіль, замісити елас-
тичне тісто, накрити серветкою, 
дати постояти 15-20 хв., потім 
знову вимісити. Через 10-15 хв. 
розкачати тісто у великий тон-
кий пласт, дуже добре змастити 
розтопленим жиром із додаван-
ням олії, завернути рулетом, по-
ставити в холодильник на 30-50 
хв.

Начинка: цибулю почисти-
ти, нарізати дрібними кубика-
ми. Змішати з фаршем, посоли-
ти та додати спеції на свій смак, 
ретельно вимішати.

Рулет розрізати на невелич-
кі шматочки, розкачати в кру-
ги. На середину кожного круга 
викласти трохи начинки, сфор-
мувати самсу (можна надати їй 
форму трикутника, конвертика 
або напівкола). Випікати у попе-
редньо розжареній до 250 гра-
дусів духовці протягом 35-40 хв. 
до готовності. 

Домашнi бiляшi та самса – 

страви в дорогу i для гостей
Бувають обставини, коли доводиться 

перекушувати “на швидку руку”. Наприклад, 
в дорозі. Добре, якщо є можливість розігріти 

куплені пиріжки в духовці, а іноді доводиться жувати 
“гумове” тісто холодним, та ще й із незрозумілою 
начинкою, з ностальгією згадуючи призабутий з 
дитинства смак… У мами та бабусі пиріжки були 
такими смачними! Тож ми підготували для вас 
найкращі рецепти таких популярних сьогодні біляшів і 
самси. Ця страва походить з Узбекистану, її традиційно 
готують у вигляді трикутничків із тіста з начинкою.
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Відповіді Курйоз В Ємені дівчинка плаче 
камінням замість сліз

В Ємені 
12-річна 
дівчинка 

на ім’я Саадія 
Салех шокувала 
лікарів своїми 
кам’яними 
сльозами. 

Як повідомляє 
«The Daily Mail», 
коли дівчинка плаче, під її повіками 
утворюються кам’яні грудочки, які 
потім доводитися обережно дістава-
ти, щоб не пошкодити око.

Лікарі обстежили ді-
вчинку й кажуть, що вона 
не страждає від жодної на-
разі відомої хвороби, тоб-
то, є цілком здоровою ди-
тиною. Однак, за час об-
стеження Саадія наплака-
ла цілу коробку каміння.

У селі, де живе дівчин-
ка, люди побоюються її 

аномального захворювання. Одні 
остерігаються, що це може стати по-
чатком нової епідемії. Інші ж вважа-
ють, що Саадія одержима дияволом.

ГОРОСКОП
з 12 до 18 лютого
Овен
Будьте активнi, i удача посмiхнеться 

вам. Незалежно вiд планiв – вiдпочинок 
чи робота, не залишайтеся осторонь вiд 
подiй, що вiдбуваються навколо. Уникайте 
конфлiктних ситуацiй.

Телець 
Якщо у вас за планом трудовi буднi, 

не витрачайте енергію на дрібні сварки й 
з’ясування стосунків. На цьому тижнi вам 
доведеться виправляти чужi помилки. Ви-
хідні проведете у цікавій компанії.

Близнюки 
Багато що залежатиме вiд вашого ото-

чення. Як би не склалися обставини, друзi 
впливатимуть на ваше життя. Щоб позбу-
тися шкiдливих звичок, займiться чимось 
корисним. У вихiднi чекайте гостей.

Рак 
Зараз не варто ризикувати, дотримуй-

теся в усьому букви закону – i тодi ви уник-
нете неприємностей. Наприкiнцi тижня ви 
подивитеся на звичне по-новому.

Лев
Не лiнуйтеся, а смiливо втiлюйте плани. 

У роботi доведеться пришвидшити темп 
або взяти бiльше зобов’язань. Якщо вам 
запропонують спiльний проект, не робiть 
поспiшних висновкiв.

Діва 
Щоб досягти певних результатiв, став-

те перед собою конкретнi цiлi, продумуй-
те заздалегiдь, як реалiзовуватимете свої 
iдеї. Завдяки комунiкабельностi ви легко 
знаходитимете спiльну мову з людьми.

Терези 
У вашому життi вiдбудуться суттєвi 

змiни, зокрема це стосується роботи. 
Придивiться до того, як розвивають-
ся подiї, прислухайтеся до порад колег i 
друзiв. Це допоможе скоригувати плани.

Скорпіон 
Вам буде нелегко розiбратися в 

хитросплетiннях людських стосункiв. Усе 
може виявитися не таким простим, як ви-
дається. Сконцентруйтеся на роботi, мож-
ливо, доведеться працювати за двох.

Стрілець 
Не намагайтеся бути в центрi подiй, 

краще вiльний час придiлити власним за-
хопленням i хобi. Настав час показати всi 
свої таланти. У вихiднi займiться домаш-
ньою роботою.

Козеріг 
Період буде непередбачуваним. Тому 

буде логiчним пiдкоритися обставинам, 
щоб марно не витрачати сили. Не давайте 
обiцянок, якi не в змозi виконати. У вихідні 
почуєте приємну звістку.

Водолій 
У будь–яких питаннях краще подума-

ти i зважити всі «за» i «проти», перш нiж 
прийняти рiшення. У сiмейних справах не 
вдасться бути лiдером. Вашу iнiцiативу на-
вряд чи сприйматимуть.

Риби 
На перший план вийдуть побутовi кло-

поти та стосунки з близькими. Не рубайте 
зопалу, не приймайте поспiшних рiшень, 
про якi потiм можете пошкодувати. Друга 
половина тижня буде спокiйною i позитив-
ною.



№7 (36)/ 12  лютого 2014 року ШевченкіанаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ20 nday.te.ua

Від щирого серця  
вітаємо 

з Днем народження
Марію Поліщук
 із села Малі Вікнини 
Збаразького району.
Зичимо міцного здоров’я, 

радості, сімейного  
благополуччя, опіки  

та ласки від Господа Бога. 
Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, 

віри й наснаги, 
Щедрості серця, 

людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди 

Ви здорові й щасливі!
Нехай обминають 

невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху 

з’являються сльози,
Хай Матінка Божа, 

Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа! 
З любов’ю - колектив ВПЗ  

Великі Вікнини  
та Марія Швед.

з Днем народження
 отця Олега  

Кухарука 
з с. Лози  

Збаразького району.
У житті є багато доріг, 

та Ви вибрали найкращу 
- дорогу до Бога. Тож при-
йміть від нас слова любо-
ві, побажання всіх земних 
та небесних благ. Хай при-
носить Вам радість кожна 
Божа днина і охороняє мо-
литва свята!
Нехай Господь здоров’я 

й щастя посилає,
На всіх шляхах благословляє,
Хай дасть наснаги Вам і сили,
Щоб довго Господу служили.
Щоб без горя і журби
Весь свій вік Ви прожили.
Хай добро Вас не минає,
Доля береже від бід,
Хай Всевишній посилає
Многих, щедрих, благих літ.
З повагою -  
церковна  
громада  
с. Лози.

Для оформлення 
використовували абсолютно 
різні матеріали – дерево, 

тканину, солому, кольоровий 
папір, фарби, стрічки, нитки для 
в’язання, серветки, вишивку, 
мелену каву і навіть макарони. 

Ідея створення власними руками книг, 
присвячених Шевченку, з’явилася у ди-
ректора Тернопільської міської централі-
зованої бібліотечної системи Ніни Дени-
сюк. Протягом кількох місяців бібліотека-
рі придумували власні проекти книги для 
Великого Кобзаря. 

– Всі твори Шевченка виконували на 
кобзі, тому ми вирішили виготовити арт-
бук саме такої форми, – розповідає завідую-
ча бібліотекою Світлана Козелко (на фото). 

– Хотілося, щоб книга була нестандартна і 
цікава. Щоб вона спонукала людей, які не 
читали поезію Великого Тараса, відкрити 
для себе його творчість.

Дерев’яний макет кобзи виготовив 
Андрій Козелко. Всередину інструмента 
вмонтовано дев’ять 
сторінок з поезіями та 
ілюстраціями. В май-
бутньому їх кількість 
збільшуватимуть.

– До творчо-
го процесу долучали-
ся як працівники бі-
бліотеки, так і наші 
читачі. Ми розпо-
віли про цей про-
ект на нашому бло-
зі і досить швид-

ко з’явилося багато охочих нам допомог-
ти, – розповідає пані Світлана.–  Мій чоло-
вік зробив сам інструмент. Мама вишила 
портрет Шевченка. Наталя Бартух та Тетяна 
Бейгер за допомогою техніки квілінг офор-
мили сторінку з уривками віршів про при-
роду. Наша читачка Тетяна Бартух графікою 
оформила уривок з поеми «Сон», а Олена 
Праскурнича створила картину з макаронів 
та проса. У художньому оформлені артбуку 
активну участь взяла Тетяна Казаєва. 

Шевченкова кобза стане чудовою при-
красою етно-центру, який вже близько 
року діє при бібліотеці. Всі охочі можуть 
подивитися на унікальну книжку і також 
взяти участь у її розширені. Переконана, 
тернопільська кобза не одного читача спо-
нукає прочитати твори Великого Кобзаря. 

Юля ТОМЧИШИН.

– Вишивати візерунок на рушнику по-
чали майстрині із села Шевченкове Зве-
нигородського району Черкаської області. 
Потім колективне вишивання продовжи-
ли у селі Новомиргород Кіровоградської 
області, Житомирі, Лубнах, Луцьку та Тер-
нополі, – розповів Микола Степаненко. – 
Ми обрали узор, який був притаманним 
тим місцям, де жив Шевченко – “дерево 
життя”, виконане у різних відтінках чер-
воного кольору. Також обрали популярну 
тоді техніку – двосторонню гладь. 

Близько півсотні вишивальників з 
усієї області гідно перейняли естафету  
всеукраїнської акції «Рушник Велико-
му Тарасу». Тернополянка Людмила Пав-

лова радіє, що може вкласти краплинку 
своєї позитивної енергетики та майстер-
ності у таку велику святу справу. Етно-
граф Ліля Мусіхіна зізнається, що не мо-
гла пропустити цю подію, адже Шевченко 
і сьогодні допомагає нам усім жити. «Ба-
гато українців змогли у цьому перекона-
тися з першого грудня і до сьогодні, – до-
дає вона. – Ніщо так не допомагає стоя-
ти на барикадах, як його поезія. Для мене 
дуже знаково і важливо взяти участь у 
цьому проекті».

Організатори акції планують, що руш-
ник побуває у всіх місцях, де жив Шевчен-
ко. Наступного тижня з ним їдуть до Віль-
нюса, а у березні планують побувати в Ро-

сії та Казахстані. Також хочуть завести 
рушник на Майдан.

Усе, що відбувається під час колективних 
вишивань, організатори фіксують в окремо-
му документі – паспорті мистецького виро-
бу. Цей документ має 650 сторінок.  До нього 
записують не тільки тих, хто вишивав руш-
ник, а й тих, хто читав вірші, співав чи дару-
вав щось під час акції. Тож пам’ять про руш-
ник збережеться на століття. 

Юля ТОМЧИШИН.

У Тернополі вишивали

рушник Кобзарю

Тернопільські майстри взяли 
участь у підготовці подарунка 
на 200-літній ювілей Тараса 

Шевченка. Семиметровий рушник із 
старовинного домотканого полотна 
вже кілька місяців мандрує містами 
та селами України. Вишивають 
його всі небайдужі українці із 
різних куточків нашої держави та 
світу. Нарешті унікальне творіння 
потрапило і в Тернопіль.  
Привезли рушник ініціатори акції 
Микола і Тамара Степаненки. 

...Наступного тижня з 
ним їдуть до Вільнюса, 
а у березні планують 
побувати в Росії та 
Казахстані...

Бібліотекарі створили 
унікальну книгу-кобзу

Зовні – музичний 
інструмент, а всередині 
– цікава книга. 
Незвичайний артбук 
виготовили працівники 
та читачі Тернопільської 
міської бібліотеки для 
дорослих №4.
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