
5 лютого - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 8-10, 
вдень 1-3 градуси морозу. Схід 
сонця - 7.41, захід - 17.21.   

6 лютого - хмарно з прояснен-
ням, увечері сніг, температура по-
вітря вночі 8-10, вдень 0-2 граду-
си морозу. Схід сонця - 7.39, захід 
- 17.23.

7 лютого - хмарно з прояснен-
ням, вночі можливий сніг, темпе-
ратура повітря вночі 4-5 градусів 
морозу, вдень 0-2 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.38, захід - 17.25.

8 лютого - хмарно з прояснен-

ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 1-4 градуси морозу, 
вдень 1-4 градуси тепла. Схід сон-
ця - 7.36, захід - 17.26.

9 лютого - хмарно, вночі мож-
ливий дощ, температура повітря 
вночі 0-2 градуси морозу, вдень 
2-5 градусів тепла. Схід сонця - 
7.35, захід - 17.28.

10 лютого - хмарно з прояс-
ненням, вдень можливий неве-
ликий дощ, температура повітря 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 
2-4 градуси тепла. Схід сонця - 
7.33, захід - 17.30.

11 лютого - хмарно, можливий 
дощ, температура повітря вночі 
0-1 градус морозу, вдень 2-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.31, за-
хід - 17.31.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
6 лютого - Ксенії. Цей 

день - перелом зими, і по 
ньому судили про май-
бутню весну: «Яка Ксе-
нія - така весна. Якщо 
на Ксенію гарна пого-
да - весна буде красна». 
8 лютого - Ксенофон-
та і дружини його Ма-
рії. У давнину в цей день 
побоювались заметілі, 
оскільки вона вказува-
ла на поганий урожай. 
9 лютого - перенесен-
ня мощів святителя Іва-
на Златоуста із Комана в 
Константинополь. У цей 
день варто спостерігати 
за хмарами: якщо вони 
йдуть проти вітру - на 
сніг. 10 лютого - Єфре-
ма Сірина. У народі цей 
день називають Єфрем 
Вітродуй. Вітер передві-
щає сире, холодне літо. 
Тому й говорили: «Не до 
добра літнього Єфремів 
вітер». 
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Заснований у червні 2013 року

 10-11  стор. 2  стор.  4  стор.

«Мистецтво 
як звучить світ»
ДОПОМАГАЄ  МЕНІ  ЗРОЗУМІТИ, 

Ілона Кава живе 
у світі, куди нема 
доступу звукам. 

Вона не обернеться, 
якщо її гукнути по-
імені, не засміється 
у відповідь на 
жарт. Голоси, сміх, 
музика, спів птахів 
– усього цього 
життя дівчини 
позбавлене. 
Але сама Ілона 
не почувається 
обділеною. 
Наперекір долі, 
кожен день 
вона зустрічає з 
усмішкою, оскільки 
оптиміст за вдачею 
і звикла вірити у 
краще. 

Закінчення на 13 стор.Закінчення на 4 стор.

А сусід прибіжить

першим
Петро Ландяк:
«Владу постійно 
треба контролювати 
і періодично 
брати за горло. 
Лише тоді вона буде 
працювати на народ»

У  Присівцях  
священик 
популяризує  
спорт Життєві історії 

у «Сімейному гніздечку» 

У минулому номері «Наш ДЕНЬ» писав про те, як під вечір 19 
січня на хлопця та його двох друзів напали в Києві «тітушки». 
А згодом потерпілих юнаків пов’язали працівники «Беркуту». 
Нині поета і його товаришів судять за... організацію масових за-
ворушень. Їм «світить» до 15 років.

Довгих 12 днів Юхима утримували у СІЗО. Минулої п’ятниці 
апеляційний суд Києва змінив для хлопця запобіжний захід на 
домашній арешт. Тож допоки ведеться слідство, Юхим не має 
права покидати батьківську хату в Бодаках. Досі не повернули 
йому і мобільний телефон, який працівники міліції вилучили 
під час затримання. 

«Здається, запрацювала машина часу – 
і ми повернулися 

у страшне минуле», – 
так поет із села 
Бодаки Збаразького 
району Юхим Дишкант 
описує події останніх 
тижнів в Україні 
та своєму житті. 
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 - Пане Петре, на якому етапі вирі-
шення суспільно-політичної кризи  за-
раз перебуває країна?

- Вважаю, ми вже пройшли рубікон 
найстрашніших подій. Хоча є ще певні 
ризики, пов’язані зі створенням у Харко-
ві так званої всеукраїнської громадської 
спілки «Український фронт». На жаль, 
ще не заспокоїлась і Росія, яка також віді-
грає далеко не другорядну роль в ескала-
ції напруги в Україні, в тому числі і у без-
чинствах, які відбуваються. Однак стій-
кість людей на Майданах, активізація За-
ходу і США  дають мені підстави сподіва-
тися, що вже завершився етап залякуван-
ня, насилля та терору з боку влади та роз-
почався період вирішення наших україн-
ських проблем. Свідченням цього є скасу-
вання «диктаторських» законів від 16 січ-
ня, прийнятий Верховною Радою та під-
писаний главою держави закон про амніс-
тію. Звичайно, цей документ жодною мі-
рою не може задовольнити вимоги Май-
дану, проте свідчить, що влада злякалася 
народного гніву і крок за кроком відсту-
пає зі своїх ще донедавна міцних, підсиле-
них щільними редутами «Беркута» та ка-
ральними інститутами, позицій. Яскраве 
підтвердження такого висновку – реаль-
на можливість повернути Конституцію 
2004 року.

- Але ж ця Конституція за період 
президентства Ющенка створювала 
конфлікти у діях різних гілок влади…

- По-перше, двоє осіб, які тоді очолю-
вали нашу країну, і без Конституції були 
налаштовані на перманентну війну між 
собою, а ті суперечності, які були у зако-

нодавстві,  дійсно треба ліквідувати. На-
приклад, хоча б такі, як право вето пре-
зидента на постанови Кабінету Міні-
стрів. Цю норму вважаю нонсенсом, адже 
при парламентсько-президентській фор-
мі правління уряд формує парламент-
ська більшість. Президент лише, як ко-
лись говорив Ющенко, виконував техніч-
ну роль -  роль листоноші, оскільки  пар-
ламентська більшість  самостійно визна-
чала кандидатуру прем’єр-міністра і пере-
давала її президенту для внесення на за-
твердження парламентом. Від себе пре-
зидент не міг подати іншої кандидату-
ри, тобто, виконавши технічну функ-
цію, він не відповідав за уряд. А раз так, 
то з якою метою президент був наділе-
ний правом зупиняти дії постанов Кабіне-
ту Міністрів? Це створювало безліч про-
блем у 2005-2010рр.  Є й інші недоречнос-
ті, які потрібно усувати. Однак повернен-
ня до Конституції 2004 року перерозподі-
лить владні повноваження, «полегшить» 
президентську ношу та відновить баланс 
сил у владі. Розтягувати цей процес недо-
пустимо, тому вже цього тижня консти-
туційною більшістю голосів потрібно по-
вернути парламентсько-президентську 
модель управління в нашій країні. Ви по-
бачите, як тоді позафракційні депутати і 
немало депутатів з Партії регіонів перебі-
жать у нову більшість. Після цих змін ви-
никне потреба нових парламентських ви-
борів за відкритими партійними списка-
ми, однак це вже інше питання, яке потре-
бує свого вирішення.

- А яку роль у цьому процесі відво-
дять новоствореним виконавчим ко-

мітетам на місцях?
- Виконавчі комітети виконали свою 

необхідну політичну функцію, однак 
вони є поза законами, тому не можуть ді-
яти. Необхідно спочатку повернутися до 
парламентсько-президентської форми 
управління країною, а тоді внести зміни 
до законів, що визначають і регулюють 
повноваження органів виконавчої влади 
на місцях та забрати від районних і облас-
них державних адміністрацій функцію ви-
конавчої гілки влади.

- Що вже дав і ще дасть Україні Май-
дан?

- Майдан - це величне явище, яке свід-
чить, що Україна - велика країна. Україн-
ці показали себе високодуховною, високо-
моральною і висококультурною нацією. Я 
не знаю, чи є ще десь у світі такі жертов-
ні приклади відстоювання своєї гіднос-
ті та своїх інтересів, які продемонструва-
ли українці і тоді, коли впродовж двох мі-
сяців влада була глухою та сліпою, і по-
тім, коли вона проявила свою досі неба-
чену жорстокість. На жаль, не дієвою ви-
явилась і опозиція. Я високо оцінюю дії 
лише Віталія Кличка, Петра Порошенка, 
Анатолія Гриценка та Юрія Луценка, які 
були  послідовними  і зрозумілими. Од-
нак, важливо інше. Незважаючи  на те, що 
у 2005-10 роках політики хотіли нас за-
колисати байками про те, що революції 
зразка 2004 року відбуваються лише раз 
на століття, наш народ продемонстрував 
свою унікальність і велику зрілість та до-
вів, що він завжди готовий боротись і від-
стоювати свою гідність. Роль Майдану на-
віть після активної його фази залишить-

ся великою, однак в нас ще немає сильних 
загальноукраїнських громадських органі-
зацій, які могли б дієво впливати на вла-
ду. Вважаю, що всі активні і небайдужі 
люди, які є і були на Майданах України та 
співпереживають за нашу країну, повинні 
об’єднуватись  в громадські спільноти за 
першочерговими своїми інтересами. На-
приклад, архітектори –  у свої незалежні 
спілки, лікарі – у свої, вчителі – у свої, під-
приємці – у свої, фермери, якщо такі ще є, 
– у свої і т. д. Було б дуже добре, щоб такі 
спільноти об’єднувались у   загальноукра-
їнські структури і, у міру необхідності, 
співпрацювали б одна з одною. Лише ма-
ючи такі об’єднання, можна не лише вузь-
копрофільно впливати на процеси у кра-
їні, а й, при потребі, вирішувати загаль-
нодержавні виклики і стати серйозними 
суб’єктами контролю за владою, незалеж-
но від того під якими гаслами та прапо-
рами до неї не приходили б. Ми вже зро-
зуміли, що владу постійно треба контро-
лювати і періодично брати за горло, лише 
тоді вона буде працювати на народ, а не 
тільки на свої  інтереси. Хочу зазначити, 
що на таку громадську діяльність знадо-
биться значно менше часу, ніж, напри-
клад, на доволі часте безрезультатне об-
бивання порогів владних інституцій кож-
ним з нас. Більше того, оперативний гро-
мадський контроль за діями влади в ці-
лому і за її чиновниками зокрема забез-
печить не лише дієве відстоювання на-
шої гідності, а й дасть шанс простій люди-
ні реалізувати свої здібності і таланти та 
бути щасливою. 

Адже ми на це маємо повне право.

Петро Ландяк: «Владу постійно треба 
контролювати і періодично брати за горло. 
Лише тоді вона буде працювати на народ»

Відомий у нашому краї громадський діяч, лідер обласної організації політичної партії «Громадянська позиція», 
депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк уже не вперше публічно та відверто висловлює свої думки, ді-
литься своїми небайдужими роздумами з читачами щодо суспільно-політичної ситуації у нашій країні. 

З перших днів протестних акцій у столиці, він часто буває на Євромайдані, так би мовити, в епіцентрі загаль-
нонаціонального скресу, бере участь у всенародних вічах, у міру своїх можливостей, а нерідко й особисто, допомагає 
активістам громадянського спротиву відстоювати конституційні права українців, честь та гідність нації.

Днями пан Петро учергове повернувся з київського відрядження і зголосився відповісти на кілька принципових 
запитань кореспондента «Нашого ДНЯ».

Керівник жіночого підрозділу загону народної са-
мооборони  Марія Чашка каже, що ідея сформувати 
такий загін виникла тому, що дуже багато жінок по-
чали записуватися в н ародну самооборону. Активних 
тернополянок вже налічується більше сотні. 

Зараз жінки позмінно чергують в будівлі обласної 
ради та поблизу наметового містечка на Театрально-
му майдані. Згодом у них розпочнуться  навчання. Для 
тернополянок влаштують заняття з бойових мистецтв  
і самозахисту та основ першої медичної допомоги. 

За словами пані Марії, між учасницями загону роз-
роблена спеціальна система оповіщення. Якщо буде 
потреба, їм роздадуть засоби самозахисту. 

Частина жінок працює волонтерами. У цей підроз-
діл записалася й Оля – студентка одного з тернопіль-
ських вишів. Дівчина розповідає, що спочатку чергу-
вала на поверхах будівлі облради. Потім її перевели у 
волонтерський загін. 

До жіночої самооборони записуються представ-
ниці різного віку та статусу. Наразі, тернопільські жі-
ночі загони стежитимуть за порядком в приміщен-
ні облради та відповідатимуть за медичну допомогу.  
Коли ж на вулиці спадуть морози, то тернополянки 
також патрулюватимуть місто. 

Представниці слабкої статі, які хочуть реалізува-
ти свою громадську позицію, можуть долучитися до 
жіночого загону народної самооборони. Запис відбу-
вається у будівлі обласної ради на 5 поверсі.

Юля ТОМЧИШИН. 

Жінки мобілізувалися
На Тернопільщині 

з’явилися 
жіночі загони 

народної самооборони. 
Їх сформували у семи 
районах області та у 
Тернополі.

Півсотні тернопільських умільців 
візьмуть участь у створенні 
«Рушника Великому Тарасу», 

який вже протягом кількох місяців 
мандрує містами та селами України. 

Акцію започаткували у листопаді минуло-
го року в рамках підготовки до відзначення 
200-річчя з дня народження Т. Шевченка Ми-
кола і Тамара Степаненки. 

Рушник вишивають на старовинному по-
лотні, зробленому з конопель. Його довжина 
– 7 метрів. За основу  орнаменту взяли дерево 
життя і оздобили його Кобзаревим девізом “Об-

німіться ж, брати мої...” З обох країв узор доповнюватимуть дві дати – 1814 та 
2014. Для зберігання оригіналу рушника виготовлять скриню, оздоблену візе-
рунками, характерними для місць, де бував Тарас Шевченко. 

Перший фрагмент вишили на Черкащині. Далі рушник помандрував у Кі-
ровоградську, Полтавську, Житомирську, Сумську та Волинську області, також 
уже встиг побувати в Німеччині. 

«Вишивальниці з Тернопільщини зможуть зробити свій вклад у створен-
ня «Рушника Великому Тарасу» 7 лютого о 10.00 у Тернопільському обласно-
му краєзнавчому музеї, – повідомляє провідний методист обласного центру 
народної творчості Іван Кузишин. Відомо, що взяти участь у акції зголосилося 
більше півсотні майстрів з Тернополя та усіх районів. 

Оксана ПЕТРІВ,  студентка ТНПУ ім. В. Гнатюка.

У Тернополі вишиють 
рушник Кобзарю
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Ввечері – в спортзал, а не до бару
У колись занедбаних приміщеннях площею 250 

кв. метрів робили ремонт усім селом. Особливо ак-
тивною була молодь. Хлопці працювали, дівчата го-
тували їжу та прибирали.  Зараз тут стоять тренаже-
ри, дві штанги, бруси,  тенісний та більярдний сто-
ли, кілька комп’ютерів, проведене опалення. Є на-
віть телевізор, тому молодь приходить перегляда-
ти футбольні матчі сюди, а не до місцевого бару. Ко-
лись у цьому приміщенні був дитячий садочок. А піс-
ля його закриття воно багато років пустувало. Аж до-
поки отець Михайло та сільська громада не вдихнули 
сюди нове життя і не перетворили на улюблене місце 
усіх присівчан. Тепер тут плебанія, де мешкає свяще-
ник, фельдшерський пункт та спортзал. 

«Господь допоміг поєднати любов 
до церкви і спорту»

Отець Михайло змалечку любив грати футбол. 
Майже щодня по кілька годин ганяв м’яча. 

– Мені говорили: ти будеш священиком або фут-
болістом, бо ти і футбол любиш, і до церкви ходиш. 
Господь допоміг поєднати мої захоплення, - розпові-
дає Михайло Піняга. - Коли дев’ять років тому прий-
шов на парафію в Присівці, організував сільську фут-
больну команду. І одразу ввів систему штрафів. За 
лайку та нецензурні слова видаляв гравців на кілька 
хвилин з поля. Згодом хлопці зрозуміли, що цього ро-
бити не можна. 

За вісім років парафіяльна команда «Скеля» ста-
ла найкращою у районі. Отець впевнений: допомагає 
не лише його присутність, але те, що йому вдалося зі-
брати найкращих футболістів. Священик бере участь у 

тренуванні з хлопцями та їздить з ними на змагання.
- Спорт і найперше футбол – це абсолютно уні-

кальні засоби, щоб згуртувати молодь,  – каже отець 
Михайло. –  Не раз зустрічав хлопців із сигаретою чи 
пляшкою пива, а сільські футбольні змагання не об-
ходилися без матюків, інколи бійок. Мені це не дава-
ло спокою, тому поставив собі за мету наповнити їхнє 
дозвілля Богом.

І священику це вдалося.  У селі кажуть, що завдяки 
настоятелю храму з футбольного поля більше не ли-
нуть нецензурні слова і все більше хлопців та дівчат 
почали займатися спортом. 

– Наші хлопці за досить коротку футбольну кар’єру 
здобули немало трофеїв. Спочатку ми дякували Богу 
за третє чи друге місце, однак у 2010 році запальні 
сільські любителі м’яча стали володарями кубку Збо-

рівського району, вибороли перемогу на XXIII змаган-
нях з міні-футболу, стали чемпіонами Зборівського ра-
йону з міні-футболу у 2011 році, а 2012 — здобули пер-
ше місце на сільских спортивних іграх Зборівщини”.

У спортзалі діє правило трьох «не»
У відремонтованому залі щоразу збирається все 

більше молоді. А от у місцевому барі, кажуть, клієн-
тів поменшало. Хлопці та дівчата слухають духовні 
повчання та з молитвою приступають до тренувань. 
Роботі священика не натішаться батьки та вчителі, 
адже їхнім дітям є куди піти після уроків. 

– Отець Михайло даний нам Богом, – каже житель 
Присівців пан Микола Бобко. –  Він вже десятий рік 
служить у нас на парафії. Завдяки йому ми маємо чу-
дову футбольну команду, фігуру Матері Божої при 
в’їзді в село, гарну церкву та спортивний зал. Тепер 
наші діти мають куди подітися і займаються добри-
ми справами. 

Отець Михайло радий, що до нього тягнеться мо-
лодь, але не забуває нагадувати хлопцям та дівча-
там про правила. На території спортзалу існує закон 
трьох «не»: не матюкатися, не вживати алкоголю і не 
курити, адже це територія церкви. 

До священика – за порадою
У селі вже шість років діє християнська молодіж-

на організація «Скеля», учасники якої організовують 
українські дискотеки, влітку разом їздять на відпочи-
нок, при храмі створена Марійська дружина. 

Молодь зізнається, що отець Михайло є для них і 
духовним наставником, і тренером, і другом.

– У різних ситуаціях ми можемо звернутися до 
нього за порадою, попросити допомоги, – каже учас-
ниця «Скелі», студентка Наталя Назар. –  Ми часто 
збираємось разом – обговорюємо важливі теми, про-
водимо дискусії. Священик завжди говорить в церк-
ві, що його двері відчинені для кожного, залишає но-
мер телефону, щоб в будь-який час люди могли звер-
нутися до нього.  

У присівчан та їх пароха ще багато цікавих ідей та 
планів, які вони планують реалізовувати вже на вес-
ні. Зокрема, вони хочуть завершити створення міні-
футбольного поля, баскетбольного майданчика та 
невеликої альтанки поблизу спортзалу. Що ж, щиро 
зичимо їм успіхів, ентузіазму та натхнення змінюва-
ти життя свого маленького села та бути чудовим при-
кладом для наслідування. 

Юля ТОМЧИШИН.

Отець Михайло Піняга з маленького села Присів-ці, що поблизу Зборова, піклується не лише про духовне, а й про фізичне здоров’я своїх парафіян. Священик заснував у селі футбольну команду, ко-тра виборола ледь не всі нагороди районних зма-гань. А нещодавно відкрив на парафії спортзал, щоби там гуртувалася сільська молодь.

У  Присівцях  священик 
популяризує  спорт
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 У недалекому минулому во-
лала до світу про допомогу Гру-
зія. Проте Захід вперто не вірив, 
що Росія може проявити агре-
сію. Що трапилося, знаємо…

Щодо України, то, як відо-
мо, наша держава після розпаду 
СРСР успадкувала третій у світі 
після США і Росії ядерний арсе-
нал, який налічував 176 боєго-
ловок МБР (міжконтиненталь-
них балістичних ракет). Після 
проголошення незалежності 
постало питання про подальшу 
долю потужного ядерного ар-
сеналу. Власне, це питання було 
одним із ключових для майбут-
нього молодої держави, оскіль-
ки великі гравці на міжнарод-
ній арені - Штати і Росія - одно-
значно бажали бачити Україну 
без’ядерною державою. Відмо-
ва могла б загрожувати Україні 
міжнародною ізоляцією, у гір-
шому випадку - навіть зброй-
ним конфліктом. Зважаючи на 
це, тодішнє українське керівни-
цтво пішло шляхом найменшо-
го спротиву - поспішно задекла-
рувало наміри про відмову від 
ядерної зброї та позбавлення 
країни ядерного статусу. 

В Україні побували делега-
ції з Вашингтону й Моски. Аме-
риканці пропонували знищити 
арсенал, а північні сусіди проси-
ли передати ядерну зброю Росії. 
У результаті, всі тактичні ядер-
ні заряди оперативно переміс-

тили на російські заводи - для 
знищення. Екс-президент Ле-
онід Кравчук відрапортував у 
листі американцям: «Україна за-
безпечить знищення всієї ядер-
ної зброї, включаючи стратегіч-
ну наступальну зброю».

Водночас, тодішній прем’єр 
Леонід Кучма у промові, виго-
лошеній у парламенті, відстою-
вав збереження в Україні найе-
фективнішої та найпотужнішої 
складової українського ядер-
ного потенціалу - 46 твердопа-
ливних МБР СС-24 (460 ядер-
них боєголовок), які могли збе-
рігатися доволі довго. Амери-
ка у принципі не могла на таке 
погодитися, дбаючи про власну 
безпеку, оскільки частина укра-
їнських МБР була націлена на її 
об’єкти. У листопаді 1994 року 
Україна приєдналася до «До-
говору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї». Таким чином, 
було затверджено, що Україна є 
власником всієї ядерної зброї, 
яку отримала у спадок від СРСР 
і має наміри повністю її позбу-
тися, використовуючи нада-
лі атомну енергію лише у мир-
них цілях. В обмін на це найбіль-
ші ядерні держави повинні були 
гарантувати Україні безпеку та 
недопущення будь-яких форм 
агресії чи тиску. 

5 грудня 1994 року між 
Україною, Росією, Великобри-
танією і США був підписаний 

«Будапештський меморан-
дум», згідно з яким держави-
підписанти зобов’язалися по-
важати незалежність, сувере-
нітет та існуючі кордони Украї-
ни, утримуватися від будь-яких 
проявів агресії щодо нашої дер-
жави, у тому числі й від еконо-
мічного тиску. 

У 1996-у Україна офіційно 
втратила ядерний статус. Інші 
країни не те, що не послідували 
діям України, - у світі з’явилися 
нові ядерні держави. 

Україна ж почала зазнавати 
економічного тиску з боку Росії. 
«Газові» війни, торгівельні. До-
далися й інформаційні… Скла-
дається враження, що про «Бу-
дапештський меморандум» за-
були невдовзі після його підпи-
сання. Тепер Росія готова тери-
торіально розривати Україну на 
частини, а ще краще - підпоряд-
кувати собі повністю.      

Захід, замість того, щоб га-
рантувати Україні «недопу-
щення будь-яких форм агресії 
чи тиску», забезпечив стабіль-
ність для олігархів. Там їхні гро-
ші, бізнес, нерухомість, родини. 
Влучно про сумнівний україн-
ський капітал написав австрій-
ський новинний онлайн-ресурс 
«Format.at» у статті «Мільйонні 
вітання з Києва»: «Найбільша 
ріка в Україні не Дніпро, а веле-
тенський, невичерпний потік 
державних коштів, який тече у 
бік Австрії, Ліхтенштейну, Ве-
ликобританії та Карибських 
островів». У статті, яка базуєть-
ся на розслідуваннях «Україн-
ської правди», йдеться й про те, 
що на представників оточення 
Януковича працює ціла мере-
жа західних компаній, котрих 

використовують для виведен-
ня мільйонів з країни. Центром, 
через який течуть таємні гро-
шові потоки, є Відень. 

Тема Австрії у контексті 
останніх подій в Україні, у тому 
числі, бізнесу родини Мико-
ли Азарова, превалює в україн-
ських і європейських медіа. Ав-
стрійські ЗМІ намагаються зро-
зуміти, чому їхня країна стала 
оазою для «корумпованих бага-
тіїв». 

Як відомо, через кілька го-
дин після відставки, Азаров при-
ватним літаком вилетів до Від-
ня, де живуть його рідні у доро-
гій віллі в одному з елітних ра-
йонів столиці. Агентство «afp», 
з посиланням на австрійські ме-
діа, повідомило: Азаров планує 
пожити певний час у сина. 

Австрійський таблоїд 
«Kronen Zeitung», що першим по-
відомив про прибуття Азарова, 
у своїй статті, фактично, поста-
вив українського екс-прем’єра 
на один щабель з «диктатора-
ми та корумпованими політи-
ками», зазначає «Німецька хви-
ля». Журналісти наголошують: 
північнокорейського диктатора 
Кім Чен Ина, екс-прем’єра Укра-
їни і очільника Партії регіонів 
Миколу Азарова та екс-мера Мо-
скви Юрія Лужкова єднає спе-
цифічна любов до Австрії. «Ко-
жен із них заховав частину сво-
го майна у нас. Експерт поліції, 
який побажав не називати сво-
го імені, сказав, що гроші над-
ходять до Австрії неофіційно, 
бо це занадто впадало б у очі», 
- пише «Kronen Zeitung». 

Про подробиці австрійських 
зв’язків української владної 
еліти йшлося у радіопередачі 

«Денний журнал». Журналісти 
згадали і про австрійський біз-
нес впливових «регіоналів» бра-
тів Сергія та Андрія Клюєвих, і 
сина Азарова - Олексія.

ЄС, тим часом, продовжує 
викручуватися щодо запрова-
дження санкцій та  висловлю-
вати занепокоєння ситуацією 
в Україні. І жодного слова про 
Азарова, який назвав людей на 
Майдані «терористами». Ба, на-
віть не проголосив хвилини 
мовчання за загиблими під час 
засідання уряду. Загробив еко-
номіку і чкурнув у ненависну 
йому та іншим «регіоналам» Єв-
ропу.   

Фактично, єдині, як зазна-
чає видання «Главком», сто-
совно кого діють не юридичні, 
але фактичні санкції - це про-
сті українці. Хай спробує хтось 
із звичайних громадян отрима-
ти довгострокову шенгенвізу, 
якщо до цього не було подібних 
віз і нема в ЄС чоловіка або дру-
жини, чи власного бізнесу. 

Узагалі, яка ще держава ТАК 
відстоювала право на європей-
ське майбутнє, як Україна? Те-
пер формат протесту змінився. 
Але все почалося з відмови про 
підписання угоди з ЄС. 

Тепер, коли чимало експер-
тів прогнозують, що Путін може 
вдатися до відвертої агресії, на 
кшталт Грузії, варто взяти до 
уваги «Будапештський мемо-
рандум». Бо крім Росії, його під-
писали США і Британія. Чи цей 
документ уже втратив свою 
вагу, оскільки кожен отримав 
своє? Крім, у минулому, сильної 
ядерної держави України.         

Ольга ЧОРНА.   

Велетенський потік державних коштів з України тече 
в Австрію, Ліхтенштейн, Британію, на Кариби…     
Сучасний світ надто жорсткий і прагматичний. 

Впливові держави не поспішають стрімголов 
кидатися на допомогу іншим країнам, де 

виникають політичні кризи. Вони не заперечують, 
що мають важелі впливу на владу і олігархів. Але 
часто обмежуються заявами, які майже нічого не 
вирішують.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Додому юнак повернувся із гострим 

бронхітом. Про те, що довелося пере-
жити, намагається розповідати спокій-
но. Не вдається стримати лише сухий 
кашель, набутий у холодних автозаках. 

Поет досі не вірить, що таке могло 
трапитися з ним у незалежній Україні. 

– Ми з друзями поверталися на 
квартиру в Києві, – згадує він. – Біля 
станції метро «Арсенальна» нас пере-

стріла група чоловіків спортивної ста-
тури. Вони взяли нас під руки, почали 
обшукувати, чомусь питали, де наші 
біти. Зірвали синьо-жовту стрічку, яка 
була на одязі в друга. Потім почали від-
водити по одному в парк. Товариш по-
чав гукати на допомогу, аж тут під’їхав 
наряд «Беркуту» і затримав не напад-
ників, а нас. Дорогою нам нічого не по-
яснювали, не бачили ми і посвідчень 
«беркутівців». Згодом нас привезли у 
райвідділ міліції. Я думав, коли слідчі 
з’ясують, що сталося насправді, мене з 
друзями відпустять. Але вже наступно-
го дня нас судили за злочини, до яких 
ми не причетні. При цьому свідчення 
трьох «беркутівців» були абсолюнто 
ідентичними. 

Хлопцям інкримінують порушен-
ня статей 293, 294, 295 КК України 
щодо організації масових заворушень. 
За словами Юхима, він був шокований, 

коли побачив, у чому 
їх звинувачують.

– Людям, які скла-
дали обвинувачен-
ня, потрібно писати 
книжки, – зауважує 
Юхим. – Це на грані 
фантастики: я начеб-
то був у повній аму-
ніції, використовував 
бруківку, біту, коктей-
лі Молотова, побив 

беркутівців... Хоча при обшуку в мене 
вилучили лише куртку і телефон. Не 
було ні маски, ні боєприпасів. Так само 
і в моїх друзів. 

У СІЗО хлопців утримували з реци-
дивістами. Юхим сидів з чоловіком, 
який вже четвертий раз притягувався 
за злочини, а одного з товаришів поета 
помістили у камері з в’язнем із тридця-
тирічним «стажем».

– Мене підтримувала думка про те, 
що людям небайдужа наша доля, – зі-
знається Юхим. – Я зумів передати 
звістку друзям на волі та розповісти, 
де ми. Вони зв’язалися з адвокатами та 
журналістами, і справа набула розголо-
су. Багато людей приходили підтрима-
ти нас і до суду. Я почув «Слава Украї-
ні!» – і це було велике щастя.  

Юхим переконаний, що саме завдя-
ки активній позиції громадськості утри-

мання в СІЗО йому замінили на домаш-
ній арешт. Таку ж ухвалу суду почули і 
його друзі – музикант Дмитро Моска-
лець і Артур Ковальчук, який займаєть-
ся економічними дослідженнями. Адже 
про свою підтримку талановитого пое-
та зі Збаражчини та його товаришів го-
лосно заявили українські письменни-
ки, художники, члени творчих спілок. За 
звільнення хлопців виступили і випус-
кники та ректор Острозької академії, 
яку з відзнакою закінчив Юхим.

– На суді адвокат представив відео 
із зовнішніх камер спостереження, на 
яких видно, як нас незаконно затриму-
ють, – каже поет. – Наразі триває слід-
ство. Я вдячний усім, хто нас підтри-
мує. Якщо про це не будуть говорити, 
то можна ставити крапку...

Мама Юхима, його близькі, друзі та 
односельці сподіваються, що репресії 
припиняться. І в Україні не судитимуть, 
як за радянських часів, поетів, музи-
кантів, патріотів і мирних перехожих. 

У камері Юхим Дишкант, який є ав-
тором декількох книг віршів, лауреа-
том літературної премії «Смолоскип» 
та інших нагород, не зміг написати 
жодного рядка. Але ті події закарбува-
лися у його пам’яті. Хочеться вірити, 
що невдовзі все це буде лише страш-
ним спогадом. 

Антоніна БРИК.

«Здається, запрацювала машина часу – 

і ми повернулися 
у страшне минуле», – 
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У перші століття християнства головним за-
вданням Великого посту була підготовка 
новонавернених християн до хрещення. І 

в наш час завдання посту залишається без змін. Ми, 
хоч і хрещені, але постійно втрачаємо те, що в цьо-
му таїнстві одержали. Тому Пасха є щорічне повер-
нення до нашого власного хрещення, а піст - підго-
товка до цього.  Отже, коли ми починаємо духовну 
подорож протягом Великого посту, то бачимо у кін-
ці шляху мету - Пасху, початок нового життя.

Перше нагадування про необхідність поправи-
ти нашу духовну сутність ми чуємо вже в недільно-
му євангельському читанні про навернення Закхея 
(Лк. 19, 1-10), який збирав свій маєток, кривдячи 
людей. Коли Господь увійшов до його домівки і зі-
грів душу Закхея Своєю ласкою, той згадав усе зло, 
вчинене ним людям. Серце його здригнулося і він 
сказав до Ісуса Христа: «Господи, половину добра 
свого я віддам убогим, а коли скривдив чим кого - 
поверну вчетверо». Відразу Закхей з грішника стає 
на шлях поправи і в невимовній своїй радості чує 
з уст Христових, що йому прощаються гріхи: «Сьо-
годні прийшло спасіння дому цьому». 

У першу підготовчу неділю читається притча 
про митаря і фарисея (Лк. 18, 10-14), в якій розкри-
вається шкідливість гордості і користь смирення. 
Зарозумілий фарисей, прийшовши до храму, вихва-
ляється добрими ділами, а покірний митар усві-
домлює свої гріхи, впокорює себе перед Богом так, 
що не сміє навіть поглянути на людей, ані до неба 
звести очі. І покірний митар, сказав Господь, по-
вернувся додому більш виправданий, ніж фарисей. 
Тож кожен може навчитися, споглядаючи Христа, 
втілити Божественне смирення. Спаситель сказав: 
«Навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний 
серцем «(Мф. 11,29).

На другу підготовчу неділю читається притча 
про блудного сина (Лк. 15,11-32), в якій розкрива-
ється користь покаяння і повернення грішника до 
Бога. Притча розповідає про крайню біду свавіль-
ного сина і про милосердя батька до нього, коли він 
покаявся. Церква підкреслює: каючись, ми повинні 
усвідомлювати, що заплямували і втратили свою 
духовну красу, що далекі від правдивого життя, що 
продовжуємо втрачати і в найбільшому з усіх грі-
хів - у любові до Бога.

Тема третьої, М’ясопусної неділі, знову таки лю-
бов. Євангельське читання цього дня присвячене 
оповіданню Спасителя про Друге Його пришестя 
у славі і про Страшний суд (Мф. 25, 31-46). Тут го-
вориться про любов християнську. Кожний з нас 
одержав у дар благодать любові Христової. Нам ві-
домо, що для неї треба визнання того, що в кож-
ній людині є Боже творіння, відображене особли-
вим способом. Нам також відомо, що на світі є хво-
рі, голодні, саме тому, що їм відмовили в особистій 
любові. Нарешті, ми знаємо, що хоч би якими вузь-
кими і обмеженими були наші можливості, кожний 
несе на собі відповідальність за якусь частку Цар-
ства Небесного, саме через те, що кожному з нас 
дано дар любові Христової. Ми будемо суджені за 
те, чи взяли на себе відповідальність, чи виявили 
любов або відмовили у ній.

У четверту неділю, яка називається Сиропус-
ною,      читається Євангеліє з повчаннями Спасите-
ля, як треба постити. Першою умовою посту є від-
мова від того, щоб вважати бажання і вимоги на-
шого тіла необхідними, а також зусилля звільни-
ти дух від панування тіла. Аби наш піст був справ-
жнім, треба, щоб він не був показним, постити не 
перед людьми, а перед Богом. Друга умова посту 
- прощення. «Коли не будете прощати людям про-
вин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин 
ваших» (Мф. 6,15) – говорить Господь.

Тож поспішаймо, достойно і гідно приготува-
тися до далекої духовної подорожі, яка вже перед 
нами. До якої нас запрошує Наш Добрий Наставник 
і Порадник, Наш Учитель і Спаситель Ісус Христос.

                                 о. Богдан ЗІНЧЕНКО,  
член Національної спілки 

журналістів України.

Здається, зовсім недавно він приїжджав до 
Тернополя – життєрадісний, доброзичливий, 
сповнений творчих планів. 

Охоче ділився думами про політичне становище в Україні, про 
особливості сучасного літературного процесу та роль у ньому тер-
нополян. Так, здається це було кілька тижнів тому, а вже два роки 
тому Степана Сапеляка – поета, члена міжнародного ПЕН-клубу, 
лавреата (це слово він писав ті льки так, із “в”, а не “у”) Національ-
ної премії України ім. Т. Шевченка, громадського діяча, істинного 
українця, в минулому політв’язня комуністичної системи – нема з 
нами. Журбопис його життя до болю рано став журбописом нашої 
пам’яті. Нам ще належить осмислювати його Слово – Слово одного 
з найталановитіших поетів України кінця ХХ–початку ХХІ століття. 
Слово, аналогів якому в красному письменстві нема.

Прах уродженця села Росохач Чортківського району С. Сапеля-
ка покоїться на центральній алеї 13-го міського цвинтаря Харко-
ва. При освяченні монумента, яке здійснив архієпископ Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ Ігор (Ісіченко), були присутні рідні та 
друзі поета, письменники, представники громадськості. Автор 
пам’ятника, що на побажання вдови Степана Сапеляка Світлани 
є дещо стилізованим козацьким хрестом, – відомий харківський 
скульптор Олександр Демченко. Він – творець встановлених у цьо-
му місті монументів Ярославові Мудрому і Леонардові Грішману. 
А незабаром після освячення монумента Степану Сапелякові (26 
червня) у Харкові відкрили (21 серпня) комплекс “Вертикаль” за 
проектом цього ж митця – бронзовий пам’ятник співакові й акто-
рові Володимирові Висоцькому на фоні скеледрому у формі арки.

А Степанове Слово залишилось у книжках. У серцях друзів. І ви-
тає над козацьким хрестом у місті, що дало притулок нашому ви-
датному землякові – в рідні краї тодішня влада його не пустила...

Ти був потрібним, доки жив,
Пройтись з тобою – ніби пік престижу.
Побачивши тебе, немов з ожин
Вужі, вилазили із кнайп безстижо
Ті, хто хотів, щоби й на них 
Упало світло слави від Поета;
Могли й чарчину миттю піднести,
Аби хвалитись: “Ми без етикету

З колишнім. Тим, що Сапеляк, –
Його за жовто-синій ув’язнили, –
Банячили удвох. Степан розм’як,
Тож про політику поговорили”.
А можновладці руку так
Тиснули, що здавалось – посиніє.
То для фотографів чіткий був знак,
Щоб клацнули. Вже виборами дніє...

Тепер і гривні не дадуть,
Щоб дітям помогти твоїм, дружині...
Така жорстока, друже, правди суть,
Такий народ дрібненький.                           
Досі, нині...
 

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
           м. Тернопіль.

У Бережанській 
школі-інтернаті 

відбулося свято для 
сиріт, які народилися 

в січні. 
Семеро дітей отримали пода-

рунки та смачний торт. Свято для 
дітей влаштувала Всеукраїнська 
благодійна християнська церков-
на місія «Віфлеєм». В гості до іме-
нинників  завітав, професор Василь 
Ященко. Він привітав усіх дітей, по-
бажав їм міцного здоров’я та успіхів 
у навчанні. Благодійна місія вирі-
шила зробити такі святкування до-
брою традицією і щомісяця органі-
зовувати подібні заходи та дарува-
ти дітям чудовий настрій. 

Всеукраїнська благодійна хрис-
тиянська церковна місія «Віфлеєм» 
подарувала свято не лише іменин-
никам, а й усім вихованцям школи.  
Благодійники привезли дітям те-
плі речі та солодощі. В залі зібрало-
ся близько 100 дітей, всі були задо-
волені подарунками, обмінювали-
ся враженнями. Наприкінці свят-
кування директор школи Михай-
ло Старко подякував усім присут-
нім, а також керівнику місії Лесі Ду-
білевській за те, що не забуває про 
дітей-сиріт. 

ДОВІЧНИЙ ЖУРБОПИС

1 лютого минуло два роки відтоді, 
як перестало битися серце нашого 

великого земляка, поета, 
політв’язня, 

громадсько-політичного діяча, 
лауреата Національної 

премії України ім. Т. Шевченка 
Степана Сапеляка

ТАКА ПРАВДА, СТЕПАНЕ...

Готуємось 
в духовну 
подорож

Іменинники отримали подарунки

Всеукраїнська християнська церковна місія “Віфлеєм”  запрошує до подальшої співпраці усіх небай-
дужих. Координати місії: код 24628594, тел.: 067-707-32-35 – керівник місії, 067-208-48-37 – секретар 
місії, благодійний р/р 26009060772373; церковний р/р 26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ 
«А-Банк», МФО 307770, м. Тернопіль, вул.Руська,11.
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В оренду здавала... 
чужі квартири

37-річна 
тернополянка 
вигадала, як 

заробити на квартирних 
шахрайствах. 

Упродовж декількох тиж-
нів підприємлива жінка здава-
ла в оренду чужі помешкання. 
Представляючись власницею 
житла, укладала з людьми до-
говори найму, брала в них пе-
редоплату і зникала. У тене-
та аферистки потрапили троє 
осіб.

Як повідомили в обласній 
міліції, пройдисвітка спершу 
сама за допомогою агенції не-
рухомості орендувала кварти-
ри на декілька діб. А згодом ці 
ж помешкання на довготрива-
лий термін  здавала новим шу-
качам житла.

Першим, хто потерпів від 
шахрайки, став 23-річний чо-
ловік. Молодик шукав кварти-
ру і розмістив про це оголошен-
ня. Невдовзі йому зателефону-
вала жінка, яка запропонува-
ла винайняти житло. Кварти-
ра хлопцеві сподобалася, зі-
йшлися на ціні. Договір оренди 
уклали в агенції нерухомості. 
Те, що свідоцтва на право влас-
ності квартири у «господині» 
не виявилося і навіть паспорта 
не було, а лише його ксероко-
пія, хлопця не збентежило. Від-
сутність документів тернопо-
лянка пояснила  тим, що виїж-
джає за кордон і віддала їх для 
оформлення. 

Те, що його ошукали, мо-
лодик зрозумів, коли до по-
мешкання навідалися справ-
жні господарі. У цей же час до 
міліції надійшли ще дві заяви 
від людей, яких теж надурила 
квартирна  аферистка.

У скоєному тернополянка 
зізналася. Як виявилося, її не 
зупинило навіть те, що зараз у 
суді вже розглядається справа 
про шахрайство, де вона – го-
ловна підозрювана.  

Майже 10 тисяч гривень, 
які зловмисниця отримала не-
законним шляхом, повернули 
потерпілим, а за фактами но-
вих злочинів відкрили кримі-
нальну справу.

На Тернопільщині 
затримали банду 
наркоторговців, 

які збували 
напівсинтетичний 
опійний препарат 
«Субутекс». 

Діяльність злочинців охо-
плювала весь західний ре-
гіон України. Недозволений 
медичний засіб збували на-
віть наркозалежним у місцях 
позбавлення волі.

Як розповів виконую-
чий обов’язки заступни-
ка начальника обласно-
го управління боротьби з 
організованою злочинніс-
тю Василь Джиджора, тор-
гівлю дурманом організу-
вали п’ятеро жителів Калу-
ша Івано-Франківської об-
ласті та Тернополя. Опійний 
препарат надходив з-за кор-
дону. На Тернопільщину його 
доправляли з Калуша.

Тернопільські спільники 
наркотичний бізнес поста-

вили на широку ногу. У ка-
луських торговців замовля-
ли партії вартістю 10-15 ти-
сяч гривень. Бізнес був ви-
гідний, адже роздрібні торги 
приносили майже стовідсот-
ковий прибуток.

Незважаючи на розмах ді-
яльності, діяли бандити обе-
режно. Наркотики називали 
«запчастинами», а транспор-
тували їх за допомогою фірм 
експрес-доставок або пере-
давали посилки через водіїв 
рейсових автобусів.

Заходи конспірації дозво-
лили групі діяти безкарно 
майже 2 роки.

Під час затримання у зло-
вмисників вилучили нарко-
тичні засоби, 20 тис. грн, здо-
бутих злочинним шляхом, 
холодну зброю, понад 20 мо-
більних телефонів.

Стосовно підозрюваних 
відкрили кримінальну спра-
ву. Також їх перевіряють на 
причетність до скоєння ін-
ших протиправних діянь.

Тривалі холоди даються взнаки – у лікарні 
поступають люди з переохолодженням та 
обмороженням. На Тернопільщині морози вже 

встигли забрати життя восьми людей. 
А загалом на лікарняні ліжка потрапили 34 мешканців об-

ласті, повідомляють в обласному управлінні Держслужби 
України  з надзвичайних ситуацій.

У неділю трагічний випадок стався у Хоросткові Гусятин-
ського району. 51-річний чоловік замерз на власному подвір’ї. 

Рятувальники застерігають людей не допускати переохо-
лодження організму, тепло одягатися й не зловживати алко-
гольними напоями, а також наглядати за дітьми. Якщо ж мо-
роз особливо дошкуляє, краще зайти у приміщення та зігрі-
тися. 

Для безхатьків у Тернополі відкрили пересувний пункт об-
ігріву. Облаштували його в парку ім. Т. Шевченка на базі ав-
томобіля «Камаз». У ньому є автономна пічка, освітлення та 
електроенергія.

Усі охочі можуть там випити гарячого чаю, поїсти, отрима-
ти першу медичну допомогу. А якщо є така потреба – заночу-
вати.

Відповідачі Володимир Стаюра, Олександр 
Башта та представники партій категорично не 
згодні з позицією правоохоронців. Кажуть, що 
ніякого захоплення обласної адміністрації не 
було, адже там депутати проводять прийом гро-
мадян. Представник «Батьківщини» та Олек-
сандр Башта не прийшли у суд. Тому засідання 
відбулося без них. 

– Ми не перешкоджаємо діяльності обладмі-
ністрації і будемо раді бачити в її стінах керів-
ника Валентина Хоптяна, – зазначив Володи-
мир Стаюра. –  Їхні позови до нас про те, що ми 
їм щось блокуємо, забороняємо, не відповіда-
ють дійсності. Ми не отримали жодної заяви від 

людей, які б підтверджували ці звинувачення. 
Натомість старший прокурор відділу пред-

ставництва інтересів громадян та держави у 
судах Наталя Осядач зазначила, що прокурату-
ра області подала позов в порядку представни-
цтва інтересів держави. Зробили це через те, що 
обласній адміністрації та іншим державним ор-
ганам і установам, які працюють за юридичною 
адресою Грушевського, 8, чинять перешкоди у 
користуванні цими приміщеннями для належ-
ного виконання покладених на них обов’язків.

Наступне засідання і розгляд справи по суті 
відбудеться 6 лютого.  

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільських 
майданівців 
знову судять

У Тернополі судять 
інваліда, депутата 
обласної ради та 

чотири опозиційні партії. 
Обласна прокуратура 
подала позов за 
перешкоджання в роботі 
Тернопільської ОДА. 

Вадим Тітушко, якому, певно, гикається по сто 
разів на день, бо його прізвищем називають 
агресивних учасників Антимайдану, здивував 

недавно своєю заявою.
Хлопець, який є прототипом усіх проплачених «мітингарів» у 

спортивних костюмах, зізнався, що підтримує Євромайдан. Про 
своє ставлення до мирного протесту та дій «Беркуту» він розповів 
у програмі «Гроші».

Спортсмен з Білої Церкви Вадим Тітушко на прізвисько Румун 
здобув сумну славу після того, як напав на журналістку. Сталося це 
18 травня на Софійській площі у Києві. Тітушко приїхав до столиці 
на одноденні «заробітки». За його словами, товариш запросив його 
постояти на провладному мітингу за 250 гривень. Після цього Ва-
дим навідався на акцію опозиції, де побив журналістку. 

Тепер Тітушко обурюється через свою погану славу. Він каже, 
що образ «тітушки», який пішов від його прізвища, неправдивий. 
Адже сам він, мовляв, адекватний хлопець, який одного разу поми-
лився.

Спортсмен бідкається, що така «слава» псує йому життя. А ще 
переконує, що охоче пішов би на Євромайдан, але йому заборонено 
протягом 2-х років з’являтися на будь-яких політичних мітингах. 

«Якщо чесно, я би підтримав Євромайдан. «Беркут» сьогодні у 
прямому сенсі займається «бєспрєдєлом». Міша Гаврилюк, оцей ко-
зак, якого роздягли... Не можна до такого рівня принижувати люди-
ну», – зазначив Тітушко.

На знак символічної підтримки Євромайдану він навіть взявся 
рубати дрова, аби учасники протесту могли погрітися біля багаття. 

На Євромайдані в Києві дрова від Тітушка розпалили та охоче 
погрілися біля вогню. «Це добре, що він перевиховався», – зауважи-
ли активісти.

Головний «тітушка» 
перевиховався?

Морози забрали життя восьми людей

Наркотики передавали 
навіть у тюрми

На Сумщині - 
12 загиблих в аварії

Як повідомили 
в Держслужбі 
України з 

надзвичайних ситуацій 
Сумської області, 
зіткнення маршрутки з 
пасажирським потягом 
сталося біля с.Вири.

У Державній адміністра-
ції залізничного транспор-
ту України (“Укрзалізниця”) 
уточнили, що ДТП сталося на 
залізничному переїзді, осна-
щеному світлофором, який 
працював справно. Близько 
15:00 водій маршрутного ав-
тобусу “Богдан” проігнорував 
заборонний сигнал і виїхав 
на колію, в результаті чого зі-
ткнувся з дизельним потягом 
№ 847 сполученням Харків - 
Ворожба. Унаслідок зіткнення 
загинули 12 осіб, ще п’ятеро - 
постраждали.
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Часто батьки, 
прагнучи 
забезпечити сім’ю, 

з головою поринають у 
роботу. А їхні діти тим 
часом годинами сидять 
за комп’ютером. Недавно 
знайома розповіла, як 
застала вдома доньку й 
сина в розпачі. «Мамо, 
Артем мене не пускає за 
комп’ютер!», - скаржилася 
молодша Катруся, якій 
виповнилося 5 років. 
Син тим часом з боєм 
відвойовував місце за 
монітором.

Сьогодні важко уявити офіс 
або помешкання, у яких не 
було б комп’ютера. Важко зна-
йти й людину, що не мала б на-
вичок роботи із цим пристро-
єм. Те, що кілька десятків ро-
ків тому видавалося складним 
і майже фантастичним, тепер 
стало доступним і потрібним 
навіть маленьким дітям. Вони 
ще не вміють читати, про-
те вже знають, як увімкнути 
комп’ютер і знайти там якусь 
забавку. Думаєте, це нормаль-
но? Однозначної відповіді на 
запитання немає.

 – Комп’ютер стає для дити-
ни не тільки джерелом знань, 
але й з часом починає міняти її 

світогляд. І не завжди – в пози-
тивний бік. Комп’ютер можна 
назвати хорошим другом у на-
вчанні. Проте віртуальний світ 
втягує дитину в цілком реаль-
ну пастку, заманюючи не лише 
потрібною та цікавою інфор-
мацією, яка сприяє розвитку, а 
в більшій мірі відеозабавками 
та іграми, - розповідає психо-
лог Тернопільської  ЗОШ №21 
Галина Гарматій. 

За словами пані Галини, по-
трапивши у віртуальний світ, 

дитина має можливість реалі-
зувати себе у ньому. Проте, час 
за грою не робить її впевне-
ною і сильнішою  у реальному 
житті, часто відчуває диском-
форт, бо не може знайти спіль-
ної мови з однолітками. Тоді 
під загрозою опиняється і на-
вчання, і стосунки з батьками, 
друзями.        

Тривале «зависання» за 
комп’ютером  не лише не-
гативно впливає на психіч-
ний стан дитини, а й на її ор-

ганізм. Один з перших непри-
ємних наслідків «життя з мо-
нітором» – погіршення зору. 
Виникають захворювання 
опорно-рухового апарату – по-
рушена осанка, сколіоз. Може 
турбувати головний біль, не-
рвові порушення, виникають 
розлади сну, дратівливість...

– Усе ж треба змиритися з 
тим, що інформаційні техноло-
гії увійшли у наше життя без-
поворотно. Дорослим залиша-
ється лише одне – виховувати у 

молодого покоління правиль-
не ставлення до комп’ютера. 
Якщо дитині немає ще й чо-
тирьох років, то їй не бажано 
проводити перед монітором 
більше сорока хвилин. Молод-
шим школярам цей час можна 
збільшити до півтора-двох го-
дин, – радить Галина Гарматій.

Батьки повинні допомага-
ти своїм чадам вибирати ціка-
ві і розвиваючі програми, за 
допомогою яких можна вивча-
ти мови та пізнавати світ, а не 
«стрілялки». Маленька дитина 
ще не відрізняє героя від нега-
тивного персонажа. Якщо ко-
гось б’ють, вона думає, що так 
має бути, і це наслідує.

Якщо ваше чадо вже уза-
лежнене від комп’ютерних за-
бавок, відірвати його від них 
буде непросто. Займіть школя-
ра чимось цікавим і корисним, 
щоб на комп’ютер у нього за-
лишалося мало часу.

І пам’ятайте: найкраще у 
вихованні діє власний при-
клад. А то частенько буває так, 
що батьки самі «зависають» у 
всесвітній павутині.

Оксана ПЕТРІВ, 
студентка 

спеціальності 
«Журналістика» 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вага і рухливість 
У Всесвітній організації охорони 

здоров’я кажуть, що близько 40% ра-
кових захворювань можна уникну-
ти, якщо відмовитися від цигарок, ре-
гулярно займатися фізкультурою та 
харчуватися здоровою їжею.

Тютюн значною мірою провокує 
розвиток раку легень, гортані, стра-
воходу, шлунка, сечового міхура, по-
рожнини рота й інших органів. Збіль-
шують небезпеку ожиріння та нездо-
рове харчування, як-от недостатня 
кількість овочів і фруктів у раціоні, 
надмірне вживання солі. 

Малорухливий спосіб життя та-
кож підвищує ризик хвороби. Є до-
кази й того, що вживання алкоголю 
може призвести до різних злоякісних 
новоутворень: раку стравоходу, глот-
ки, гортані, печінки, молочної зало-
зи. 

Що має насторожити 
Якщо ж хвороби не вдалося уник-

нути, надзвичайно важливо вчасно 
її виявити. Рак розвивається з однієї 
клітини. Її перетворення у пухлину є 
багатоступеневим процесом. Недуга, 

діагностована на ранній стадії, наба-
гато краще піддається лікуванню.

Злоякісні новоутворення проявля-
ються по-різному. Насторожити ма-
ють припухлості, вузлики чи виразки 
на шкірі, постійні розлади травлення, 
стійкий кашель, кровотечі з природ-
них отворів тіла. 

Звертатися до свого лікаря або ін-
шого фахівця-медика необхідно одра-
зу, якщо помічаєте зміни свого нор-
мального стану здоров’я.

У зоні ризику – жінки  
На жаль, часто люди легковажать 

своїм здоров’ям. Наприклад, найпо-
ширеніша форма раку в жінок – рак 
молочної залози. Однак близько 60% 
пацієнток визначали у себе пухлину, 
але до лікаря не звертались.  

Ще половина хворих жінок не були 
на обстеженні у лікарів більше двох 
років. У результаті третина пацієн-
ток починають лікувати рак грудей 
на пізній стадії. 

Між тим, за останні 20 років, за да-
ними національного канцер-реєстру 
України, захворюваність на цю неду-
гу зросла майже вдвічі. Молочна зало-
за є органом-мішенню при ендокрин-

них збоях. Жінки в наш час рідко на-
роджують, дітородні органи не ви-
конують своїх функцій, що викликає 
гормональні порушення. 

Збільшують ризики і штучне пере-
ривання вагітності, пізнє народжен-
ня першої дитини, відмова від году-
вання малечі грудьми. Вікові зміни в 
організмі теж підвищують небезпеку.

Щоб не запустити хворобу, кож-
ній жінці слід раз у місяць проводи-
ти самообстеження грудей. Роблять 
це в перший тиждень після менструа-
ції. Особливу уважними слід бути хво-
рим на мастопатію, злоякісні новоут-
ворення у цьому випадку виникають 
частіше. 

Спеціалізовану допомогу хворі мо-
жуть отримати в Тернопільському об-
ласному онкологічному диспансері. 
Сьогодні існує надійна методика ран-
нього виявлення раку молочної зало-
зи – мамографія. Після 50 років ма-
мографічне (рентгенологічне) обсте-
ження жінкам бажано робити щоріч-
но. 

Щоб знизити ризик раку грудей, 
жінкам необхідно контролювати вагу 
тіла, помірно вживати тваринні жири, 

відмовитися від неконтрольо-
ваного прийому гормональ-
них препаратів. Не варто зло-
вживати цигарками. Каліфор-
нійські вчені провели дослі-
дження серед 116 тисяч жінок 
і виявили, що куріння підви-
щує ризик раку молочної зало-
зи на третину. Тяжкі наслідки 
має і пасивне куріння, особли-
во в дитячому віці.
Огляд – хоча б раз у рік 

В останні роки, на жаль, по-
частішали і випадки раку ший-
ки матки в молодих жінок. Се-
ред шкідливих факторів, які 
збільшують імовірність неду-
ги, є ранній (до 18 років) по-
чаток статевого життя, ве-
лике число статевих партне-
рів, збудники різних інфекцій, 
ранні вагітності, у тому числі 

ті, що закінчилися абортами. Вплив 
цих факторів критичний у віці від 15 
до 24 років.

Негативні наслідки може мати й 
травматизація шийки матки, пору-
шення функції яєчників. Тож кожна 
жінка в будь-якому віці повинна про-
ходити огляд у гінеколога хоча б раз 
у рік, щоб вчасно діагностувати пато-
логію та не допустити розвитку онко-
логічного захворювання.

Небезпечна родимка
Необхідно ставитися уважно і до 

родимок на тілі. Якщо вони змінили 
колір чи форму, варто проконсульту-
ватися в лікаря. Також слід пам’ятати, 
що надмірне перебування під палю-
чим сонцем, сонячні опіки в дитин-
стві можуть призвести до розвитку 
раку шкіри в майбутньому. 

Звичайно, жоден з цих факторів не 
є критичним чи визначальним, але в 
сумі вони можуть зіграти вирішальну 
роль і зберегти ваше здоров’я. 

Любов САМБОР, 
обласний 

онкогінеколог.
(На фото - вгорі).

Здоровий спосіб життя 
допоможе запобігти раку

4 лютого – Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями. 
Сьогодні ця недуга – одна з головних причин смерті людей. Щорічно в усьому 
світі виявляють понад 10 мільйонів нових випадків хвороби, а помирає від неї 
7 мільйонів пацієнтів. Найчастіше люди гинуть від раку легень, шлунку, пе-
чінки, товстого кишечника та молочної залози. А загалом видів раку налічу-
ють понад сотню.

На Тернопільщині торік виявили більше 3,5 тисяч нових хворих на рак. 
15,7% пацієнтів звернулися до лікарів уже із запущеними стадіями недуги. 
Кожен третій хворий не прожив і року з моменту встановлення діагнозу. 

Однак, шанси одужати є. Все залежить від того, на якому етапі хвороби 
звернутися по медичну допомогу. Крім того, сьогодні вчені наголошують, що 
здоров’я можна зберегти, змінивши життєві звички.

Півдоби – 
перед 
комп’ютером

Залежними від 
ігор і забавок 

в інтернеті 
стають навіть 

малята
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У дитинстві Ігор Парій мріяв стати льотчиком. Од-
нак, не судилося. Він бачив, як важко працюють біля зем-
лі його батьки, та й на собі відчув смак нелегкої селян-
ської праці. Це й спонукало його замислитися над тим, 
чим реально зможе допомогти селянам, щоб полегши-
ти їхній труд. Отож, вирішив стати машинобудівни-
ком і конструювати сільськогосподарські машини для 
обробки ланів. За порадою батька, який працював воді-

єм, вступив до Тернопільського філіалу Львівського по-
літехнічного інституту на відділення автомобільного 
господарства. Закінчивши його, отримав направлення в 
Тернопільське обласне автоуправління, а згодом перей-
шов у автоколону на Гайовій. Працював старшим інже-
нером служби експлуатації.  Та тільки освоївся на новій 
посаді, як життя внесло свої корективи.

«На все Божа воля»
Саме тоді Ігор Степанович потрапив на обласну фа-

брику хімчистки, пральні та бані, яка розташувалася на 
вулиці Медовій. Хоча це не мало нічого спільного з ав-
томобільним господарством, у ролі головного інженера 
почувався як у власній тарілці.

– Коли підприємство комерціалізувалося, –  каже 
пан Ігор, – мені доручили очолити оздоровчий комп-
лекс «Чайка». – На той час, а це був кінець 1992 року, 
підприємство практично було не працюючим. Довело-
ся усе починати з нуля. У повсякденних клопотах і тур-

ботах минули цілих 15 років, адже потрібно було 
реконструювати приміщення, модернізувати 
виробництво, впроваджувати нові технологіч-
ні процеси. З кожним роком вдавалося запрова-
джувати все нові і нові послуги. Коли комплекс 
запрацював на повну потужність, закінчився 
контракт і мене «делікатно» попросили з посади. 
Та на все, як кажуть, воля Божа. 
Ресторація – це оздоровлення

Ігор Степанович з головою поринув у власну справу. 
Вирішив розвивати  громадське харчування. Сьогодні 
його бар-ресторан «На майдані» та ресторанний комп-
лекс «Рандеву» користуються особливою популярніс-
тю серед поціновувачів смачної та здорової їжі. Ресто-
ратор переконаний, що  успіху можна досягти, лише по-
стійно вдосконалюючи свої знання у тій чи іншій сфері 
та застосовуючи їх на прак-
тиці. 

–  Перед тим, як розпо-
чинати ресторанний бізнес, 
мені довелося оволодіти 
усіма тонкощами кулінар-
ної справи, –  ділиться роз-
думами пан Ігор. – Я дуже 
багато читав, спілкувався з 
відомими місцевими ресто-
раторами, вивчав досвід єв-
ропейських кухонь. Побу-
вав в Угорщині, Німеччині, 
Нідерландах, Франції…До 
речі, слово ресторація має 
французьке походження і означає оздоровлення їжею. 
Отже, призначення ресторану – в оздоровленні людей 
з допомогою правильного та збалансованого харчуван-
ня. Для нього це не просто слова, а справа честі та пре-
стиж закладу.

Назвався ресторатором, 
ставай за плиту

Ігор Парій зізнається, що практично щодня йому до-
водиться особисто стояти біля плити. А маринування 
та підготовка до приготування лосося чи інших риб – 
виключно справа його компетенції. Також лише госпо-
дар знає достеменно рецепт приготування однієї з фір-
мових страв закладу – найсмачнішого стейка зі свиня-

чої шиї. Однак він завжди готовий 
поділитися своїми кулінарними 
секретами з іншими. 

– Чим більше знаєш, тим біль-
ше хочеться віддати, –  каже пан 
Ігор. – Адже це як комора: коли 
віддаєш, звільняєш місце для чо-
гось нового. Мало хто знає, що 
Олександр Дюма не лише писав 
художні книги, а й був чудовим ку-
лінаром. До речі, він видав надзви-
чайно цікавий і корисний кулінар-
ний словник. Сам готував страви, 
описував їхні якості та пропонував 

рецепти. Та й, зрештою, як можна висловити повагу до 
іншої людини? Звичайно ж, приготувавши якусь страву 
і почастувавши нею дітей, дружину, друзів чи відвідува-
чів ресторану. Це неймовірна насолода, коли бачиш, що 
твоя праця комусь приносить задоволення.

Хоч зірку з неба
Ігор Степанович не лише залюбки стає поруч з рес-

торанними кухарями, 
а й частенько тішить 
чимось смачненьким 
своїх домашніх. Осо-
бливо любить дого-
джати дворічній онуч-
ці. Заради неї готовий 
зірку з неба дістати. 

Не раз доводилося 
Ігорю Степановичу, як 
кажуть, рятувати і до-
машню ситуацію. 

– Бувало, на день 
народження дружини 
гості вже на порозі, – 

пригадує чоловік, – а вона через звіти затрималася на ро-
боті. Працює Оксана в  облуправлінні ощадбанку і мала 
щастя народитися на Йордан. Доводилося нам з синами 
якось самим давати тому раду.  Один допомагав на кухні, 
інший – розважав гостей. Зате сімейних традицій не по-
рушуємо ніколи: святу вечерю і страви до Великоднього 
столу обов’язково готуємо всі разом.

З яблуні - та в обійми
Ігор Парій не тільки чудовий кулінар, а й людина з 

хорошим почуттям гумору. 
– Свою дружину я струсив з яблуні, –з усмішкою роз-

повідає він. – Я саме приїхав до рідного села на інсти-
тутські канікули. Тож у неділю ми з двома братами і су-
сідом зібралися на шпацер (прогулянку, - авт.). Йдемо 
вулицею, а назустріч нам четверо гарненьких дівчат. 
Одна з них навчалася з моїм молодшим братом. Мабуть, 
ми також впали дівчатам в око, і вони запросили нас до 
себе, перефразовуючи Тараса Шевченка, у садок яблу-
невий коло хати. Нам закортіло яблук. Дівчина, в гостях 
у якої ми були, вирішила нам догодити і полізла на де-
рево. І тут я вирішив пожартувати. Трусонув яблуню і….. 
не повірив своїм очам. Всевишній послав мені дівчину 
просто в руки. Таким подарунком не знехтував і після 
дворічного залицяння ми одружилися. І ось уже майже 
34 роки разом, але я ніколи не пошкодував про те, що 
пов’язав свою долю саме з цією людиною.

Світлана ВІТРОВА. 

Ігор Парій: 
«Висловити повагу 

до людини можна, 

почастувавши її 

смачною стравою» 
«Це неймовірна насолода, коли бачиш, що твоя праця комусь 
приносить задоволення», – впевнений відомий тернопіль-
ський ресторатор і громадський діяч Ігор Парій. Він поділив-
ся з читачами «Нашого ДНЯ» секретами успіху у бізнесі та в 
особистому житті.

Вертеп на бульварі Д. Галицького

З  сім’ями  тернопільських  підприємців

З дружиною Оксаною 
та внучкою Веронікою

З внуком Степана Бандери - 
Степаном Бандерою
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Україна
Прем’єр Японії просить себе 

бити перед рішеннями

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо 
Абе просить бити себе палицею що-
разу перед тим, як він приймає важ-
ливе рішення. Іспанське видання «El 
Mundo» опублікувало відео, на якому 
прем’єр у чорному кімоно стає навко-
лішки, а інший чоловік б’є його по спи-
ні палицею. «Політик практикує в од-
ному з японських храмів вид медита-
ції, який допомагає йому увійти у стан 
«дзен» і спокійно приймати виклики. 
Його впевненість заснована на тому, що 
все треба робити спокійно», - пише ви-
дання. У статті також зазначається, що 
Сіндзо Абе повинен витримати всі уда-
ри палицею і не закричати. 

Кожен четвертий 
росіянин не доживає 
до 55 через алкоголь

Чверть російських чоловіків не 
доживає до 55 років. Головна причина 
- надмірне споживання алкоголю. Та-
кий висновок групи провідних дослід-
ників з Росії та Великої Британії, роз-
повідає «Euronews». Вони відстежували 
стан здоров’я 150 тисяч мешканців За-
хідного Сибіру впродовж 15 років. Чи-
мало з «піддослідних» споживали біль-
ше трьох пляшок оковитої щотижня. 
«Подібної статистики жодна країна не 
бачила. Така статистика смерті буває 
лише в умовах війни. У мирний час та-
кої статистики смертності ніде не було. 
Я, звичайно, називаю це демографіч-
ною кризою», - сказав Давід Зарідзе, ди-
ректор російського Інституту раку. Зло-
вживання горілкою призводить до хво-
роб серця, печінки, горла, туберкульозу 
і збільшення самогубств, кажуть лікарі. 
Головну ж причину вбачають у розчару-
ванні умовами життя. 

102-річний велосипедист 
подолав 26 км за годину

Відомий французький велосипе-
дист Робер Маршен у свої 102 роки 
знову побив власний рекорд: за го-
дину на велотреці подолав 26 кіло-
метрів 927 метрів, повідомляє «Теле-
канал новин 24». Торік атлет проїхав 
трохи більше 24 кілометрів за годину. 
Серед інших особистих рекордів дідуся-
спортсмена - 100-кілометрова дистан-
ція для тих, кому за сто, яку він підко-
рив за чотири години 17 хвилин. Цьо-
горіч забіг відбувся на новенькому ве-
лодромі в Сен-Кантен-ан-Івлін, у який 
французи інвестували понад 70 міль-
йонів євро.

Щодня помирає 18 тисяч 
маленьких дітей  

Із 1990 року було врятовано жит-
тя 90 млн. дітей, також значно збіль-

шилося охоплення дітей у найбід-
ніших країнах шкільною освітою, 
йдеться у черговій щорічній до-
повіді ЮНІСЕФ, пише газета «La 
Repubblica». Доповідь отримала назву 
«Кожна дитина має значення: розкри-
вати нерівність, відстоювати права ді-
тей». Йдеться про програмну заяву, у 
якій наводиться низка тривожних фак-
тів. У 2012 році померли 6,6 млн. дітей 
у віці до 5 років, - це близько 18 тисяч 
на день. У світі 15 відсотків дітей зму-
шені працювати. 11 відсотків дівчаток 
виходять заміж до настання 15-річно-
го віку. У багатьох країнах залишають-
ся численні порушення у сфері рівно-
сті статей. «Сумне лідерство за високою 
дитячою смертності посідають Сьєрра-
Леоне, Ангола, Чад і Конго. 

Спортсменам з Австралії 
заборонили гуляти по Сочі

Спортсмени збірної Австралії отри-
мали вказівку не виходити в місто під 
час проведення Олімпійських ігор 
у Сочі, повідомляє сайт «Чемпіонат.
com». Як розповів голова австралійської 
делегації Ігор-2014 Йєн Честерман, це 
викликано ситуацією з безпекою в Росії. 
Варто нагадати, у середині січня ЗМІ ін-
формували, що російські правоохоронці 
розшукують на території Сочі 22-річну 
терористку-смертницю.

РФ почала торгову 
війну з ЄС

Після саміту в Брюсселі Росія і Бі-
лорусь зупинили імпорт свинини з 
країн Євросоюзу. Білорусь також від-
мовилась від імпорту європейської кар-
топлі, повідомляє «Gazeta Wyborcza». 
«Олімпіада - це час спокою, але Ігри в 
Сочі починаються в атмосфері торго-
вої війни з боку їхнього господаря», - 
пише видання. Свою позицію РФ пояс-
нила випадками свинячої чуми у Литві, 
проте, на практиці, заборонила ввезен-
ня м’яса з країн, у яких спалахів цього 
захворювання не зустрічали уже давно. 
«Ця заборона непропорційна. Наші ро-
сійські партнери забороняють експерт 
навіть з тих країн ЄС, у яких не було 
випадків чуми свиней», - заявив комі-
сар ЄС з питань охорони здоров’я То-
ніо Борг. Як повідомляє видання, Росія 
купує близько чверті всієї свинини ЄС. 
Польський євродепутат Павел Залев-
ські вважає, що російське ембарго спря-
моване зокрема і проти Польщі, яка під-
тримує європейські прагнення України. 

Угорщина продаватиме 
дозвіл на проживання 

за 300 тисяч євро
Влада Угорщини вирішила наслі-

дувати приклад Мальти і заробля-
ти на продажі дозволів на проживан-
ня в Європі. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, 
отримати безстроковий дозвіл на про-
живання можна, сплативши мито у роз-
мірі 50 тисяч євро і купивши держав-
ні боргові папери на суму, не менше 
250 тисяч євро. За даними угорського 
видання «Пестер Ллойд», пропозиці-
єю скористалося вже 20 громадян Ки-
таю. Така послуга користується попи-
том і в росіян, а також у жителів араб-
ських країн. Угорська влада посилаєть-
ся на досвід іншої країни ЄС, яка залу-
чає кошти в бюджет аналогічним чи-
ном,  Мальти. Там отримати вид на про-
живання європейського зразка можна 
за 650 тисяч євро. Офіційний Будапешт 
отримав шквал критики з боку опози-
ції і влади Австрії. Австрійські політи-
ки називають ідею угорських властей 
«жахливою» і такою, що не відповідає 
європейським цінностям. 

За час протестів постражда-
ли 136 журналістів 

Із 21 листопада, від початку ма-
сових протестів в Україні, 136 жур-
налістів постраждали під час або в 
результаті виконання професійних 
обов’язків, свідчить дослідження Ін-
ституту масової інформації. Більшість 
журналістів - 80 - постраждали за остан-
ні два тижні (з 19 січня по 2 лютого). 
Найбільше постраждалих від побиття 
міліцією чи бійцями «Беркуту» - 54. 27 
отримали поранення від вибуху світло-
шумових гранат. На 21 працівника ЗМІ 
нападали «тітушки». Зафіксовано 17 ви-
падків поранень журналістів від куль, 
які летіли з боку міліції на вулиці Гру-
шевського. У двох випадках «беркутів-
ці» цілились журналістам у камери, про-
те ті встигали заховатись і кулі не влу-
чали. 19 журналістів постраждали вна-
слідок інших дій: від давки між міліцією 
і протестувальниками, від каменів, які 
летіли з різних боків, від отруєння сльо-
зогінним газом. 31-у журналісту пошко-
дили або повністю знищили техніку. 11 
- затримувала або заарештовувала мілі-
ція. Список уточнюється і оновлюється.
Торік українців стало менше 

ще на 113 тисяч осіб
Чисельність населення України 

станом на 1 грудня 2013 року склала 
45 мільйонів 439,8 тисячі осіб. Протя-
гом торішніх одинадцяти місяців число 
українців зменшилося на 113,2 тисячі, 
повідомили у прес-службі Держкомста-
ту. Рівень народжуваності зменшився з 
11,5 до 11,1 особи у розрахунку на 1000 
людей. А смертність залишилася на рів-
ні 2012 року - 14,5.    

Булатов: «Я благав своїх 
катів вбити мене...» 

Активіст Автомайдану Дмитро 
Булатов не розуміє, чому викрадачі 
його не вбили. Про це він сказав жур-
налістам у лікарні, повідомляє «Україн-
ська правда». «Мені зараз складно ро-
бити висновки, але я не розумію, чому 
вони мене не вбили. Вони навіть вики-
нули мене таким чином, щоб я міг іти 
до людей», - зазначив він. І розповів де-
які жахливі подробиці про вісім днів, 
які провів у неволі. Зокрема, сказав, що 
благав своїх катів убити його, тому що 
не міг більше терпіти біль. За слова-
ми Булатова, катуючи, від нього вима-
гали відповідей: навіщо він шпигує на 
США, де гроші від американського по-
сла, як все організовано, хто віддає на-
кази тощо. Варто нагадати, 2 лютого  
Булатов прибув до Вільнюса на лікуван-
ня. Він зник 23 січня і знайшовся 30 січ-
ня у селі Вишеньки Бориспільського ра-
йону. Як розповів сам активіст, невідомі 
били його, катували, порізали вухо і на-
віть розпинали - він має проколи на ру-
ках. 
Посередники різко підняли 

ціни на шенгенвізи
Українці оформляють багаторіч-

ні шенгенські візи на випадок, якщо 
ситуація в державі стане критич-
ною. Фірми-посередники, що допома-
гають отримувати візи, значно підви-
щили ціни на свої послуги, повідомляє 
ТСН. Квапляться заробити на паніці. Зо-
крема, власник турфірми Максик Цир-
кель розповів, що звичайна ціна на шен-
генвізу на рік коштує 250-450 євро. За-
раз її вартість зросла до 800-1000 євро. 
Він називає таку ціну абсолютно штуч-
ною. Психолог Юрій Калашников каже, 
що бажання людей виїхати туди, де кра-
ще - цілком природне. Більшість опита-
них людей запевняють: що б не сталося, 
вони залишаться в Україні. Декого обу-
рює запитання про можливу імміграцію 
і лише дехто зізнається, що думки про 
виїзд із Батьківщини вже були. Умовою 
для рішучого кроку люди називають 
погіршення економічних та політичних 
умов. Студенти, які стоять на Майда-
ні не приховують, що хотіли б здобути 
освіту в Європі, але обіцяють і далі боро-
тися за те, аби добре було не там, де нас 
немає, а де ми є. Психологи прогнозу-
ють: ті, хто наважиться виїхати, згодом 
повернуться додому, але уже іншими. 

У п’ятірці 
«найнещасливіших країн» 

Як повідомляє УНІАН, глобаль-
не опитування асоціації незалеж-
них дослідницьких агентств Gallup 
International/WIN «Барометр надії і 
відчаю» засвідчив, що лише четверо з 
кожних десяти жителів планети щас-
ливі, залишаючись у себе на батьків-
щині. Найбільш незадоволеними жит-
тям у своїй країні вважають себе жите-
лі держав, де нещодавно були війни або 
економічні катаклізми. Отже, в аутсай-
дерах виявилися Мексика і Польща - по 
28 відсотків, Сербія - 27, КНР - 26, Укра-
їна, Косово і Пакистан - по 22 відсотки. 
Крім того, до десятки «нещасливих» по-
трапила й Франція - 29 відсотків. 

Вітчизняні банки визнали 
одними з найслабших 

Міжнародне рейтингове агент-
ство «Standard&Poors» віднесло бан-
ківський сектор України до групи 10 
(найслабша група) за рівнем галузе-
вих і країнових ризиків. Про це йдеть-
ся у звіті агентства, пише «ЛігаБізне-
сІнформ». За оцінками S&P, частка про-
блемних кредитів у вітчизняній банків-
ській системі може скласти близько 40 
відсотків усіх позик. На думку аналіти-
ків S&P, такий стан банківської системи 
України робить негативний вплив на 
гнучкість грошово-кредитної політи-
ки в цілому. Вони вказують, що поточ-
ний рівень проблемної заборгованості 
є дуже високим. Аналітики S&P назва-
ли Україну проблемним громадянським 
суспільством з ослабленими політични-
ми інститутами. 

Ніхто не забутий! 
У Києві провели флеш-моб «Ніх-

то не забутий, ніщо не забуте!», щоб 
нагадати усьому світові про зни-
клих та постраждалих під час подій, 
пов’язаних із Євромайданом в Укра-
їні. Про це повідомляє «Громадський 
сектор Євромайдану» у Фейсбук. Під час 
флеш-мобу активісти, які зібрались на 
вулиці Хрещатик (між Інститутською та 
Європейською площею), раптово присі-
ли на землю, аби продемонструвати, як 
за кілька місяців в Україні чимало лю-
дей отримали фізичні травми, зазнали 
катувань, були затримані, зникли безві-
сти або ж були вбиті. «За три місяці про-
тесту у сутичках постраждали 1739 осіб, 
четверо убиті. Ми наступні!» - скандува-
ли учасники заходу. 

Україна Світ
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Струни серця
А все-таки ми час не зупиняли.
Він сам спинився поруч. В снігопад.
Була зима й залюднені вокзали,
Вагони мчали сотню літ підряд,
Аж поки сніг не перейшов у вечір,
Й від нього не залишилось й сліду.
...А люди йшли, поопускавши плечі,
Перемовлялись тишком на ходу,
Що ожеледь покрила тротуари,
І кожен крок - у невідоме крок,
Що ця зима, мовляв, як Божа кара,
Бо сирість пробирає до кісток.
А ми стояли, світ не помічали,
На віях - щось вологе, танув сніг,
Нам мерзли пальці. А вуста мовчали,
Здригаючись у кутиках на сміх.
А потім час здригнувся й тихо рушив.
Ми теж, здається, рушили за ним.
Але для всіх лишились непорушні.

Мар’яна САВКА.
*   *   *

Природа мудра: все створила мовчки...
Тихенько втерла березню сльозу,
Долила воду у весняний горщик,
Вербі плакучій спушила косу.

Лелекам двері сонцем відчинила,
Небесну синь над світом простягла.
На сонце гляньте, на премудру силу.
Закиньте в шафу «треба» і «пора».

На квітку, що до неба гордо пнеться,
На їжачка, що шурхотить в гіллі.
Ой людиньки, чого вам так не йметься?
Чому все похапцем 

і прихапцем в житті?
Все ніколи, невчасно і запізно,
Не чуєм і не бачим  - все чуже.
Бо все нема коли, бо все запізно - 
А в небі - зоряниця над усе...

*   *   *
Ніколи не пізно поставити кому,
Забути образу, простити сльозу,
Прогнати із серця тривогу та втому,
За хмари у далеч прогнати грозу.

Ніколи не пізно поставити крапку,
Залишити пісню у струнах душі,
Згадати мелодію рідного дому,
Промчатись галопом по срібній росі.

Життя - це правопис, де коми і крапки,
Суцільні рівняння з одним невідомим,
Це нариси свята, буденні нотатки,
Де вибору право: чи крапка, чи кома?

Любов ШЕНДЕРОВСЬКА.

Освідчення  
в любові
Єдиному 
у світі 

Коли настає тихий ве-
чір - я люблю тебе. За те, 
що твої дужі руки ніж-
но мене обнімають, а уста 
лагідно шепочуть: відпо-
чинь... Ти, як ніхто, розу-
мієш мою втому, коли піс-
ля роботи вдома нас чека-
ють троє шибеників-синів. 
Вдячна, що не ділиш хат-
ні клопоти на жіночі та чо-
ловічі, допомагаєш мені в 
усьому.

Я люблю тебе, коли 
світанок стукає у вікно 
першим сонячним проме-
нем. Ти затягуєш щільні-
ше штори, аби я ще подрі-
мала трішки. Я чую, як ве-
село ви смієтеся з хлопця-
ми на кухні, звідки вже до-
носиться запах свіжозва-
реної кави. Моє серце пе-
реповнюється ніжністю і 
вдячністю до тебе. 

Я біжу на роботу, а по-
думки чекаю вечора, щоб 
зустрітися з тобою - моїм 
єдиним, коханим, найкра-
щим у світі чоловіком. 

Оксана ПЕЛИХ.  
м. Тернопіль.

За вікном тихо сплакує вітер, що за-
блудився у сніговій завії. Сумно і моїй 
душі. Бо ти забув дорогу до мого міста 
і зболеного тугою серця. А пам’ятаєш 
обіцянки кохати вічно? Мрії про спільне 
життя, про власний дім, у якому ми бу-
демо щасливі?

Ми познайомилися позаминулого 
літа у Криму, на морі. Я відпочивала ра-
зом з подругою, ти - був один. Як вияви-
лося, ми обоє з Тернопільщини, лише з 
різних райцентрів. Ти розповідав, що за-
лишився сам, бо дружина, яка  десять ро-
ків на заробітках у далекій Італії, подала 
на розлучення. Що весь цей час ви з нею 
і так були майже чужими. Ось тільки ти 
сумуєш за дітьми, які живуть з батька-
ми дружини.

Я теж відкрила тобі душу. Власне, 
особливо розказувати не було що. Важ-
ка хвороба забрала чоловіка, я залиши-
лася теж одна з шестирічним сином. Жи-
веться мені не дуже легко, адже на зарп-
лату виховательки у дитсадку особли-

во не розженешся. 
Добре, що допома-
гають батьки, зо-
крема, і продукта-
ми, бо мешкають у 
селі.

Ми навіть не помітили, як потягну-
лися одне до одного. Може, то зболені 
душі шукали співчуття і крапельку лю-
бові? Ми обмінялися адресами. Ти часто 
телефонував мені, а потім приїхав. Спо-
чатку ми зустрічалися крадькома, хоча у 
невеликому містечку, як кажуть, шила в 
мішку не втаїти. Тож коли ти запропону-
вав мені виходити за тебе заміж, звісно, 
я погодилася. І вже не ховалася зі сво-
їм коханням ні від батьків, ні на робо-
ті. Тебе полюбив і мій син. Ти теж гарно 

ставився до Дмитрика. Ми планували, 
що ти переїдеш жити до нас, залишало-
ся лише підшукати тобі роботу. 

Минулої осені, на Михайла, ми мали з 
тобою розписатися. Але ти попросив ще 
трішки зачекати, мовляв, на це у тебе 
є вагомі причини. Нехай це буде після 
Різдва, а поки що ти поїдеш на заробітки 
до Москви, гроші нам не завадять. Хіба 
я могла після стількох зустрічей не пові-
рити тобі? Хоча мені було трохи незруч-
но перед батьками, знайомими, яким 
уже повідомила про вечірку.

Ти ще телефонував, розказував, як 
тобі сумно без мене. Повернешся і біль-
ше ніколи не розлучишся зі мною.  Якби 
ж це було правдою... Ти повернувся, але 
до... своєї попередньої сім’ї. Приїхав до 
мене лише на годину, щоб забрати речі. 
Говорив, що я мушу тебе зрозуміти і 
простити. Що дружина раптом надумала 

повернутися назавжди додому і ви хоче-
те спробувати зберегти стосунки заради 
дітей, яких ти дуже любиш.

Напевно, це було правдою. Може, я 
навіть могла тебе простити. Але зрозу-
міти - ні. Адже я теж жива людина, у якої 
є душа. Хіба можна так у неї плювати? 
Якщо ти не був упевнений у своїх почут-
тях до мене, чи варто було прикидатися?

Ти заперечував, мовляв, сам не ро-
зумієш, як це вийшло. Усе заради дітей, 
яким потрібні і мама, і тато. Усе вірно. А 
як бути з моїм сином, який щодня питає, 
коли приїде тато Ігор?

Можливо, ти прочитаєш цього лис-
та у «Сімейному гніздечку» і хоч трішки 
зрозумієш, якого невимовного болю за-
вдав нам. Не знаю, чи тобі зараз добре, 
ми не спілкуємося більше з тобою. Я ж 
вірю, що наперекір усьому знайду своє 
справжнє щастя. А поки що плаче вітро-
вієм заметіль і моє зранене жіноче сер-
це.

Олеся К. 
Теребовлянський район.

Сусіди не впізнавали Миколу. Тепер інак-
ше як Миколою Петровичем його ніхто не 
кликав. Відколи повернувся з-за кордону, 
ніби підмінили чоловіка. Колись Микола був 
душею товариства, першим жартівником на 
селі. Майже на усіх весіллях співав під влас-
ний акомпанемент голосистого акордеону. А 
тепер став гордовитим паном: не кожному й 
руку подасть, не з кожним привітається...

Старенька Софія, мати Миколи, 
навіть до сусідів навідується крадь-
кома, коли сина немає вдома. Бо він 
заборонив їй виходити за подвір’я: 
«Що доброго у тих посиденьках, 
мамо? Жінки вміють лишень язи-
ком плескати і плітки збирати».

Жаль стиснув Софію біля сер-
ця: як зрозуміти ці слова? Виходить, 
що й вона - нездара? Ой, сину, сину. 
А хто ж тоді доглянув тебе, обпирав, 
пік хліб і духмяні пиріжки для тебе? Від ран-
ніх до вечірніх зірок на ланці більше 30 літ 
трудилася. Софія витерла гірку сльозу і про-
мовчала.

Та якось, проходячи мимо сусідів, Микола 
таки вгледів, як мати допомагає їм обривати 
стручки на квасолинні. Гнівно глянув на ма-
тір. Софія усе зрозуміла. Поспішила додому. 
«Бачу, ви мене не слухаєте, мамо? Як тільки я 
за поріг - ви й собі з хати?»

Софія спробувала заперечити: «З сусіда-
ми ми завжди жили у злагоді. Як кажуть,  ро-
дич далеко, а сусід першим прибіжить, як 
біда спіткає». На що син відповів: «Не накли-
кайте біду, мамо. У нас тепер усе добре буде. 
Слава Богу, не бідні, гроші маємо». «Не все, 
синку, за гроші можна купити», - зітхнула по-
думки Софія.

Микола збудував найкращий дім у селі. 
Замовив дизайнера, щоб по-модному, по-
сучасному облаштувати маєток. А якось при-
їхали до них якісь незнайомі жінки. Стали по-
рядкувати у квітнику, висаджувати усіляке 
зілля. Софія нишком витирала сльози: чому 
син відібрав у неї насолоду висаджувати кві-
ти, що з любов’ю робила усе життя?

Вишукані квіти замайоріли на їхньому 
подвір’ї, хто не йде - зупиниться, милується. 
Деяких Софія зроду не бачила і назви їх не 
знає. Та вони її зовсім не тішать, бо не докла-
ла своїх рук, бо хотілося б їй насіяти улюбле-

них чорнобривців, крислатих жоржин і пиш-
них айстр... 

Але хіба тепер це від неї залежить? Усе 
має бути так, як скаже син. Утім, може, й 
справді вона стара уже - не розуміє, як кра-
ще. Та що вона... Он невістка Віра не насмілю-
ється сперечатися  з чоловіком. Завжди весе-
ла і щебетлива, стала сумною та неговіркою. 
Хоч у її стані це не дуже добре. Ще коли Со-
фія була вагітна Миколою - так казала їй по-

кійна мати. Тож Софія завжди щось наспіву-
вала, намагалась бути веселою, аби дитя на-
родилося здоровим.

Сказала про це Вірі. А та обдала її вологи-
ми очима: «Ой, не лізьте ще ви у душу, мамо! 
Добре?» - і зачинилась у  їх з Миколою спальні.

Софія не знаходила собі місця. Хвилюва-
лася: що ж мучить невістку? Що приховує 
вона від неї? Коли Микола був на заробітках, 
жили мирно та дружньо. Ділилися усім, обмі-
нювалися подарунками. Ніколи не спереча-
лися. І разом чекали Миколу...

А тепер, коли він тут, коли дім у них но-
вий, великий, якось тісно стало Софіїній 
душі. Тісно і лячно, бо віддалилися вони з 
Вір цею. Уникає чомусь її невістка, очі ховає... 
Ось і нині весь день знову її не бачила. Нічого, 
скоро народиться у Віри дитинка, тож знадо-
биться їй Софіїна поміч. 

Світлі думки викраяли у кутиках уст лег-
ку посмішку, з якою і поринула у глибокий 
сон.

Ніч миготіла зорями-блискітками, п’янко 
пахла матіолою, коли Микола пригортав до 
себе чергову коханку. Знав, давно йому час 
додому, де його чекає вагітна дружина. Але 
тут, поруч з іншою, йому було так добре... І 
відмовити собі у задоволенні не міг. Не хотів. 
Не спішив і включати мобільний...

Вранці, повертаючись додому, зу-
стрів сільську фельдшерку на доро-
зі. Розстібнута куртка, навскіс хус-
тина на голові свідчили про те, що 
вона дуже поспішала. Здається щось 
крикнула йому, підняла руку: зупи-
нись! Рванув машиною, ніби не помі-
тив. «Аякже! Стану усіх возити у сво-
їй новенькій, чистенькій іномарці»,  
- подумав Микола і звернув до бару... 
«Ще посиджу якусь годинку, нічого 

страшного в цьому немає. Хіба ж  я не вартий 
жити так, як забажаю? А Віра... Куди вона ді-
неться, зачекає», - втішив самолюбство. 

Ця годинка затягнулась надовше. Задо-
волений, хмільний сідав Микола в машину. 
На подвір’ї побачив схвильовану матір. Со-
фія нервово теребила кінці квітчастої хуст-
ки, а уздрівши сина, розплакалася:  «Де ж ти 
пропадав, Колю? Ти був так потрібен. Не було 
кому за фельдшеркою з’їздити...»

«Бізнес, мамо, бізнес», - сказав холодно, 
проте вмить спам’ятався, бо страшна здогад-
ка блиснула у його голові: «Віра! Що з Вірою, 
мамо?»

Переляканий, миттю вбіг у дім, де бліда, 
як полотно, лежала на ліжку дружина. Поруч 
у сповитку виглядало рожеве личко ново-
народженого хлопчика. Віра обвела чолові-
ка сумним, докірливим поглядом. Повернула 
голову до Теодорівни, так люб’язно у селі на-
зивали фельдшерку: «Прошу вас - покличте 
маму. Хай подивиться на онука, доки не при-
їхала “швидка».

Щось велике, осяйне заповнило серце Со-
фії. Рясні сльози потекли з очей: «Слава Богу, 
ви живі і здорові! І це, синку, завдяки нашій 
фельдшерці і Степанові, сусідові нашому, ко-
трий вчасно привіз рятівницю до нас додому. 
Чи ж я не казала тобі, Колю, сусід завжди при-
біжить першим».

Марія МАЛІЦЬКА.

Буду я чумакувати – 
тільки зачекай.
Буде сіль у нашій хаті,
Біля хати – гай.
Ти мене чекати будеш 
та й у тім гаю -
Заживемо ми з тобою, 
наче у раю.
Ще й з батьками поділюся 
повним цим мішком, 
Хай піклуються, щоб виріс
Справжнім козаком…

Фотоетюд Івана ПШОНЯКА.

гніздечко
Сімейне

І чомусь не було
сліз… 

Простити можу, 

Сокровенне

Жіноча сповідь

Невигадана історія

…Палила спогади при опівнічних свіч-
ках. На обірваній водостічній трубі  одно-
тонну мелодію вибивав вітер. Годинник 
закреслював минуле…

Але обвуглені спогади тулилися до од-
вірка душі: «Хіба зможеш забути, як?..» Як 
збирали обпалі яблука, що куняли в осінній 
траві? Як з поштової скриньки біля хати, 
де винаймала кімнатку, витягували жов-
те листя і жартували над невідомим адре-
сатом? Як у місячну ніч ходили до старого 
замку, сподіваючись зустріти таємничу по-
стать у білих шатах, про яку ходили леген-
ди? Як старий горіх закривав листям очі мі-
сяцю, аби не підглядав за поцілунками?..

Шматочки фотографій падали додолу, 
наче клаптики нездійсненних мрій. І чо-
мусь не було сліз… 

Мальва складала нехитрі пожитки. 
Ранковим автобусом поїде з міста, де отри-
мала першу роботу, зустріла і втратила ко-
хання, де зазнала образи. 

Після закінчення медучилища Маль-
ві порадили роботу в лікарні у сусідньому 
райцентрі. На молоденьку медсестричку з 
довгою чорнявою косою і добрими карими 
очима пацієнти дивилися закохано. Тут ді-
вчина й познайомилася з Валентином. 

Він потрапив до відділення, де працю-
вала Мальва, з сильною ангіною. Після оду-
жання мало не щодня чекав на Мальву піс-
ля роботи. Неля, подруга, застерегла: Ва-
лентинова мати - Ада Михайлівна - особа 
дуже специфічна. Працює в одній з поваж-
них установ. Люди для неї - ніщо. Вален-
тин - єдиний син. Кожна дівчина, з якою 
зустрічався, мала неприємності. 

Мальва не звернула увагу на слова по-
други. Валентин - галантний, вихований. 
І романтик. Не те, що деякі бізнесмени-
початківці.   

Валентин мріяв перебратися до об-
ласного центру. Там жив батько з новою 
сім’єю. Обіцяв допомогти розкрутити влас-
ну справу. Можливості мав. З Адою Михай-
лівною колишній чоловік стосунків не під-
тримував. 

Мальва з Валентином збиралися до її 
батьків. Знайомства ж із матір’ю Валенти-
на дівчина побоювалася. Бо не лише Неля 
розповіла про жахливий характер Ади Ми-
хайлівни. 

Мальвині батьки були простими людь-
ми. Жили у приміському селі. Мати - сані-
тарка. Батько - водій. 

- Мальво! - влетіла у медсестринську 

Неля. - Валентинова матір тут! Зла, як змій 
Горинич. Пішла до начальства. 

Невдовзі викликали «на килим» Маль-
ву. У кабінеті завідуючого відділенням 
вперше побачила Аду Михайлівну. Висо-
ка дама з трохи посивілим волоссям. Тяж-
кий, навіть суворий, як для жінки, погляд. 
У темному діловому костюмі. Жодної кос-
метики. Підішла до Мальви і з притиском 
мовила:

- Ти зараз же напишеш заяву на звіль-
нення. І в найближчі дні поїдеш звідси.  

Не сказавши більше жодного слова і 
навіть «до побачення», Ада Михайлівна 
вийшла з кабінету. Заввідділенням розвів 
руками: 

- Що будемо робити? Моя тобі пора-
да: зроби так, як каже Ада Михайлівна. Не 
дасть вона тобі спокою. І мені. Вона ж на-
чальство… 

Валентин традиційно зустрічав Маль-
ву після роботи. 

- Прошу, йди звідси! Забудь, що ми... Все 
забудь!

- Зрозуміло, мама… Мальво, зачекай, 
послухай…

- Вважай, що мене вже тут нема. 
- Ти вирішила залишити роботу?
- Твоя мама вирішила. Вона розпоря-

джається життям інших людей. Началь-
ство ж… 

Перед від’їздом прийшла Неля. Розра-
джувала.… 

Мальва вирішила шукати роботу в су-
сідній області. Подалі від Ади Михайлівни 
і Валентина, який все-таки знайшов її удо-
ма. Просив вибачення. Клявся в коханні. 
Обіцяв приїхати ще. 

Добрі люди допомогли влаштуватися у 
лікарню в сусідньому обласному центрі, а 
батькова родина виділила Мальві малень-
ку кімнатку.   

…Робота, інститут, заміжжя, дівчатка-
двійнятка… 

- Щаслива Мальва Святославівна, - пе-
решіптувалися колеги. - І красуня!   

- А чоловік - дай Боже кожній такого. 
Дивиться завжди такими закоханими очи-
ма, наче на першому побаченні. А вже біль-
ше десяти років разом. 

…Зателефонувала Неля.
- Мальво, - мовила стривоженим голо-

сом, - ти змогла б приїхати? Микола… Сло-
вом, йому потрібна операція. Впирається. 
Може, тебе послухає. 

- Звісно, приїду.  
Шалено забилося серце. Мальва ніко-

ли не їздила в місто, яке колись довелося 
залишити. Благо, весілля Нелі й Миколи 
було у заміському ресторані. Пізніше по-
друга з чоловіком не раз приїжджала в гос-
ті до Мальви. Вона ж затялася: вибачте, але 
там, де мене образили й принизили - ноги 
моєї не буде.

Мальвин чоловік, також лікар, пори-
вався їхати разом з нею. 

- Чому ти повинна добиратися поїздом, 
а потім автобусом? Завезу тебе машиною. І 
з Миколою по-чоловічому поговорю. 

- Ні. Я сама. Не хвилюйся. Та й з донька-
ми повинен хтось залишитися.

…Нарешті автобус прибув на автостан-
цію. Містечко змінилося. Деякі приватні 
будинки біля автовокзалу перетворилися 
у крамниці. А на місці колишньої швейної 
майстерні - невеличка церква. Лише бабу-
сі із соняшниковим насінням, курячими яй-
цями і хроном в слоїчках, як сиділи тут енну 
кількість років тому, так і тепер сидять.      

- Пані, може, таксі? - запитав власник 
стареньких «Жигулів»? 

- Дякую. Не потрібно. 
Хотіла проїхатися міським автобусом. 

Може, зустріне когось із знайомих. А Ва-
лентин, якщо досі живе тут, автобусами не 
їздить. Він ще в ті часи мав авто.  

На одній із зупинок із неймовірно опух-
лими ногами, спираючись на палицю, за-
йшла жінка. Їй дали місце. Не подякувала. 
Тяжкий погляд упав на вичовгану долівку 
старого автобуса. Всю дорогу так і не під-
вела очей. 

На зупинці, у центрі міста, Мальву че-
кала подруга. Неля помахала рукою. Маль-
ва й інші люди чекали, поки вийде неміч-
на пасажирка.   

- Ти бачила, що з нею трапилося? - за-
питала Неля, кивнувши у бік хворої жінки.

- Хто це? 
- Ада Михайлівна. 
Мальва не впізнала Валентинову матір. 

Бо від гонорової, статної дами не залиши-
лося й сліду. Та й бачила її тільки раз.

- Чому ж вона автобусом їздить? Вален-
тин міг би підвезти.

- Нема Валентина. Скоро рік буде… 
- А сім’я?
- Не мав.
- А казала, нічого про нього не знаєш.
- Берегла твоє щастя. 
Ада Михайлівна поволі перейшла до-

рогу. Зупинилася навпроти аптеки. Взяла-
ся за поруччя. Ноги відмовлялися долати 
п’ять «прикрих» сходинок…        

Ольга ЧОРНА.

зрозуміти - 

НІ

А сусід прибіжить

першим
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Богдан БОНДАРЕНКО
Чемпіон світу минулого року з легкої атлетики, нагороджений 

орденом “За заслуги” III ступеня. Переможець «Дiамантової ліги», 
командного чемпіонату Європи, чемпіон світу, встановив новий ре-
корд України.

Анна МЕЛЬНИЧЕНКО
Чемпіонка світу 2013 року з легкої атлетики, 3-разова перемож-

ниця Кубків Європи з багатоборства, нагороджена Орденом Княги-
ні Ольги III ступеня.

Ольга ХАРЛАН
Чемпіонка світу та Європи з фехтування на шпагах. Нагородже-

на Орденом “За заслуги” III, II і I ступеня.

Високе визнання 
за спортивні здобутки

Лауреатами загальнонаціональної програми 
«Людина року-2013» у номінації «спортсмен 
року» стали кращі з кращих, а саме: 

Ольга Харлан – 
«Орлеанська діва» 

Найкраща 
шаблістка 
світу 2013 року 

українка Ольга Харлан 
перемогла на першому 
Гран Прі з фехтування 
на шаблях у новому 
сезоні, який відбувся 
у французькому 
Орлеані.

У півфіналі Оля обігра-
ла росіянку Катерину Дья-
ченко з рахунком 15:7. А у 
фіналі аналогічно розбила 
олімпійську чемпіонку 2012 
року кореянку Жион Кім.

Для українки нагоро-
да в Орлеані уже четвер-
та. Раніше золоту медаль 
наша спортсменка здобу-
вала у 2010-му та 2013-му 
роках. А в 2009-му взяла 
«срібло».

Національний 
олімпійський 
комітет визнав 

капітана збірної України з 
біатлону Олену Підгрушну 
найкращою спортсменкою 
січня.

 Наставників біатлоністки Гри-
горія Шамрая та Ігоря Починка на-
звано найкращими тренерами мі-
сяця.

Олена першою з українських 
спортсменів виборола медаль в 
олімпійському 2014 році. На почат-

ку січня біатлоністка посіла третю 
сходинку у спринті на етапі Кубка 
світу, який відбувся у німецькому 
Оберхофі.

 Відзначимо гарну тенденцію 
наших лідерів біатлону напередод-
ні сочинської Олімпіади. У минуло-
му місяці саме представниця цьо-
го виду спорту була визнана най-
кращою спортсменкою грудня. Піс-
ля свого тріумфального виступу 
на етапах світового Кубка це пре-
стижне звання було присвоєно Ва-
лентині Семеренко.

Браво, Олено!

Молодіжна збірна Україна 
змогла зробити останній 
крок до завоювання Кубку 

Співдружності і у фінальному поєдинку 
у  обіграли своїх ровесників з Росії з 
розгромним рахунком 4:0.

Два роки тому, «жовто-блакитні» стали брон-
зовими призерами, у 2013-му у вирішальному 
поєдинку колектив Сергія Ковальця поступився 
росіянам, а цього разу нашим хлопцям вдалося 
взяти більш, ніж переконливий реванш.

Таким чином, молодіжна збірна України 

вперше виграла Кубок Співдружності, який 
востаннє ще 2002 року  тримали у руках київ-
ські «динамівці».

Звичайно, ці змагання вже давно вважають 
непрестижними і, можливо, саме тому провід-
ні клуби пострадянського простору свого часу 
відмовилися брати у них участь. Відтак, тепер 
за трофей борються юніори. Той факт, що цьо-
горіч українські юнаки зуміли переграти гос-
подарів, вроді би дрібниця, але приємно. Якщо 
зважати на українсько-російське протистояння 
не тільки у спорті. 

Дрібниця, а приємно

На усіх 23-х учасників акції на 
підтримку українського Майдану 
лежать готові листи судових 

постанов на різні адмінтерміни. 
Про це повідомив громадський діяч з біло-

руського Борисова Сергій Салаш, який тісно 
контактує з футбольними уболівальниками.

«Фанати БАТЕ - у шоці. Мабуть, хлопці упер-
ше з таким зіткнулися», - сказав він.

Нагадаємо, що в понеділок ЗМІ обійшов зні-
мок, на якому 23 фанати десятиразового чем-
піона країни з футболу БАТЕ сфотографували-
ся з національним прапором і плакатами «Три-
майся, Україна, ми з вами!» та «Героям слава!».

Ультрас БАТЕ покарають за підтримку Євромайдану

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс підтримав ідею екс-гравця 
збірної України Євгена Левченка щодо проведення футбольного матчу 
між євромайданіцями та «Беркутом», щоб поле бою перенести зі 

збройного на мирне, і в такий спосіб, нарешті, залагодити конфлікт між обома 
сторонами.

Протестувальники на Грушевського погодилися, і, поки триває перемир’я, вже почали трену-
ватися прямо на Європейській площі.

Ганяли м’яча і силовики. Але грати у футбол із євромайданівцями наразі не збираються.
Тим часом, Ігор Суркіс заявив, що готовий надати учасникам матчу навіть теплий манеж у 

Конча-Заспі, аби лиш вони погодилися.

Це був би матч століття

Міжнародна пара під 
українським прапором

За збірну України на най-
ближчій Олімпіаді в Сочі буде 
виступати американська ді-
вчина Шіван Хікін-Кенеді. 
Вона разом з українцем Дми-
тром Дунем складають пару в 
танцях на льоду.

Згідно з правилами  Міжна-
родної федерації фігурного ка-
тання, це допускається, якщо 
партнери з різних країн.

Хікін-Кенеді народилася в 
США в Каліфорнії. Вона висту-
пає а парі з Дмитром уже шість 
років. Вони разом стали чемпіо-
нами України у минулому році, 
тому і отримали почесне право 
виступати на Олімпіаді в Сочі.

«Мені подобається україн-
ський народ своєю відкритіс-
тю та щирістю, - розповідає Ші-
ван Хікін-Кенеді. - Його культу-
ра йде углиб століть. Я іноді ди-
вуюся контрастом з Америкою, 
з її всього 200-річною історією».

Чемпіонське «золото» 
наших юніорів 

Збірна України вперше перемо-
гла у юніорській естафеті у меж-
ах чемпіонатів Європи з біатлону. 
Причому, наші «стріляючі лижни-
ки» виграли у чемпіонської збір-
ної Росії без одного зі своїх ліде-
рів.

У нашій команді не виступала 
Анастасія Меркушина, яка побіжить 
з дорослими. Але навіть це не зава-
дило юніорам на рівних боротися з 
росіянами.

Цікаво, що у гонці переслідуван-
ня Олександр Поварніцин досить 
легко виграв у Артема Тищенка, а 
сьогодні Артем не залишив росіяни-
ну шансів на останньому колі.

Протистояння України і Росії зро-
било гонку напрочуд цікавою, Інші 
команди виступили у ролі статистів.

Загалом, у скарбничці збірної 
України вже чотири медалі. Крім зо-
лота в естафеті маємо «бронзу» та 
«срібло» Артема Тищенка і «срібло» 
Насті Меркушиної.

Володимир Кличко остаточно визначився із наступним 
суперником. Український чемпіон світу у трьох 
престижних версіях свій наступний бій проведе 

навесні - 26-го квітня.
 На рингу Кличкові-молодшому протистоятиме австралієць Алекс Ле-

апай. 34-річний важковаговик із Зеленого континенту впродовж кар’єри 
провів тридцять сім боїв, у яких зазнав чотирьох поразок.

На ринг – у квітні

Уже третій поспіль чемпіонат Європи футзальна збірна 
України залишає після чвертьфінальної стадії. 

А враховуючи виліт на цьому ж етапі на Чемпіонаті світу-2012, 
то складається враження, що «синьо-жовту» команду переслідує справ-
жнє «чвертьфінальне прокляття»...

На Євро-2010 кривдником України став Азербайджан, який переміг 
у серії пенальті. На Євро-2012 ті ж післяматчеві удари не принесли успі-
ху у протистоянні з Хорватією. На ЧС-2012 підопічні ще тоді Геннадія Ли-
сенчука сенсаційно програли Колумбії. До цього переліку тепер додався і 
Євро-2014 – поразка від Португалії.

Португальці досить швидко відкрили рахунок, після чого Україна по-
казала досить пристойний міні-футбол. Було створено чимало хороших 
моментів, один з яких точним пострілом завершив Валенко. Залишок 
тайму пройшов у жорсткій боротьбі з перемінним перебігом подій. Хоча 
ближчими до забитого м’яча були саме суперники. Кілька разів врятував 
Литвиненко.

А от у другому таймі українці знову швидко пропустили. Проте віді-
гратися цього разу їм так і не вдалося. Отже, поразка 1:2, і збірна України 
знову залишається без медалей на чемпіонаті Європи. 

Чвертьфінальне прокляття
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Закінчення. Поч. на 1 стор.
Своє бачення світу дівчина пере-

дає за допомогою мистецтва – уні-
версальної мови спілкування, яка не 
знає меж. Її фотографії, зроблені зви-
чайною «мильничкою», часто перема-
гали на конкурсах. Ще одне захоплен-
ня дівчини – живопис, який вона має змогу вдосконалювати на факульте-
ті дизайну в тернопільському коледжі університету «Україна». Вищих на-
вчальних закладів, де були б спеціальні умови для нечуючих, у місті немає. 
Тож ставши студенткою, Ілона влаштувала своєрідний експеримент і для 
себе, і для викладачів. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaЛюди

Навчилася говорити, 
не чуючи слів 

Про те, як доньці вдалося перебо-
роти непрості обставини, розповіла її 
мама Світлана Іванівна. Ілона в родині 
єдина не чує. На першому місяці жит-
тя дівчинка перехворіла грипом і через 
ускладнення втратила слух. Коли в Ки-
єві лікарі повідомили батькам остаточ-
ний вердикт, це було справжнім шоком. 

– За тиждень я була сива, як молоко, 
але розуміла, що рук опускати не мож-
на, – зауважує пані Світлана. – Найголо-
внішим було зробити так, аби донька 
не почувалася неповноцінною. У лікар-
ні мені пояснили, як за-
йматися з такими ді-
тьми. Глухі рідко роз-
мовляють, їм склад-
но і зазвичай вони со-
ромляться неправиль-
ної вимови. Ми з нею 
комплекси переборо-
ли. До трьох років Іло-
на вже знала алфавіт: 
я показувала, як по-
трібно вимовляти лі-
тери, а вона відчувала 
потік повітря і повто-
рювала за мною. Окре-
мі звуки їй дуже важ-
ко давалися. Сьогодні 
через специфічний ак-
цент люди, які вперше 
бачать Ілону, навіть ду-
мають, що вона приїхала з-за кордону.  

Спілкується з глухими 
зі всього світу 

Своїх співрозмовників дівчина не 
чує, але вона навчилася зчитувати ін-
формацію з губ. У неї багато друзів, за-
вдяки інтернету тернополянка позна-
йомилася з глухими із різних країн сві-
ту. З ними «розмовляє» по скайпу за до-
помогою жестів. У кожному регіоні ця 
мова, як і будь-яка інша, має свої «діа-
лекти», але це не стає на заваді спілку-
ванню. Набагато важче подолати пере-
шкоди й стереотипи у суспільстві.

– Ілона часто зустрічається з 
друзями зі школи для слабочу-
ючих, де навчалася, – розповідає 
мама дівчини. – Глухі діти дуже до-
брі, неозлоблені. На жаль, їм важко 
влаштуватися у житті. Багато од-
нокласників доньки здобули про-

фесії: хлопці вивчили-
ся на автомеханіків, 
дівчатка – на перука-
рів, але роботи знайти 
не можуть. Суспіль-
ство досі сприймає 
таких людей з пев-
ним упередженням. 
Пригадую, коли Ілона 
була ще ученицею, до 
них приїжджали глу-
хі діти з Вроцлава. У 
Польщі вони відвіду-
вали спецклас у зви-
чайній школі, а тут у 
транспорті на них ди-
вилися, як на людей 

з іншої планети. Якби в нас, і не лише 
на папері, створили умови для такого 
спільного навчання, це було би корис-
но усім. Діти знали б, що треба допо-
могти. А не дивилися, наприклад, як їх 
одноліток у візку намагається подола-
ти сходинку чи поріг.

Завдяки творчості Ілона поєднує 
часто такі різні світи. У неї є цілі се-
рії світлин, присвячені людям, які не 
чують. Хоча вона не надає переваги 
якійсь певній тематиці, однаково лю-
бить фотографувати і тварин, і пейзажі 
чи натюрморти. Сюжети, каже дівчина, 
виникають  спонтанно, у неї власне ба-
чення того чи іншого образу.

Мову мистецтва дівчина освоювала 
в художній школі, а згодом мама приве-
ла її у фотостудію в Тернополі. Ілона з 
радістю поспішала на заняття й ніко-
ли не скаржилася, вона бачила, що зу-
силля недаремні. Її картини й фотогра-
фії повні життя, а ще – звуків. Ці роботи 
дуже ритмічні та музикальні. Важко по-
вірити, що вони створені людиною, яка 
не чує майже від народження. Можли-
во, тому, що саме у своїй творчості Іло-
на намагається розібратися, що таке 
звук. Зізнається: мистецтво допомагає 
їй зрозуміти, як звучить світ.

Мріє про мандри 
і... слуховий апарат 

Недавно здійснилася одна з мрій ді-
вчини – батьки та молодший брат по-
дарували їй новий фотоапарат. Іло-
на вірить, що колись на її світлинах 
з’являться різні країни світу, їхні куль-
тури. Особливо хоче побувати в італій-
ському місті Тревізо, де є велика спіль-
нота глухих людей. З багатьма із них 
вона теж спілкується в інтернеті.

Родина Ілони зараз переживає не 
найкращі часи – батько дівчини пере-
ніс інсульт, і фінансові можливості не 
дозволяють втілити мрії в життя. Є се-
ред них і буденні на перший погляд, але 
дуже важливі, як-от про слуховий апа-
рат. Той, що був, зламався, новий же 
цифровий пристрій коштує чималі гро-
ші. А з його допомогою дівчина змогла б 
розрізняти шум на вулиці – наприклад, 
коли поряд проїжджає автомобіль. 

Ілона сподівається, що її творчість не 
лише приноситиме задоволення, але й 
допомагатиме у житті. Головне, вважає, 
робити щось для здійснення задумів, 
адже під лежачий камінь вода не тече.

Сьогодні більшість часу Ілона при-
свячує заняттям у коледжі. Її дуже те-
пло прийняли студенти та педагоги, 
хоча спершу й переживала, чи вдасть-
ся знайти з усіма спільну мову. А коли 
випадає вільна хвилина, бере фотоапа-
рат і продовжує свої маленькі мандри. 
Світ навколо вартує того, щоб зберег-
ти кожну його мить, переконана Ілона. 
Своїм мистецтвом вона хоче допомогти 
людям відшукати мир і гармонію з са-
мими собою і життям навколо.

Антоніна БРИК.
На світлинах: фотографії 

та картини Ілони Кави.

«Мистецтво 

як звучить світ»
Картини 

й фотографії 
тернополянки, 

яка не чує майже 
від народження, 
сповнені життя 

 та ритму 

ДОПОМАГАЄ  МЕНІ  ЗРОЗУМІТИ, 

Ілона з мамою
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УТ-1
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
iдсумки тижня.
09.20 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.00 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний спорт. 

Суперкомбiнацiя. Швидкiсний спуск (жiн.)
11.45,14.15 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек 

(чол., жiн.)
12.55 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний спорт. 

Суперкомбiнацiя. Слалом (жiн.)
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Право на захист.
15.40 Вiкно до Америки.
16.10 Свiтло.
16.35 Агро-News.
16 .55 Ол iмп iйськ i  i гри .  Б iатлон . 

Переслiдування (чол., 12,5 км).
18.00 Олiмпiйськi iгри. Санний спорт (жiн.)
18.50 Олiмпiйськi iгри. Ковзанярський 

спорт (чол., 500 м).
19.55 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Мо-

гул (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Суперкомбiнацiя. Слалом. 
Жiнки.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30,04.10 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.10 Драма “Ладога”.
14.10,00.40 Х/ф “Екiпаж”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Мелодрама “Пенелопа”.
22.15,04.25 “Грошi”.
23.45 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Що приховує любов”.
11.05,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.05 “Торкається кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.25,03.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

13”

ICTV
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.

10.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
11.10,13.00 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район”.
22.40,03.40 Свобода слова.
00.45 Х/ф “Бабло”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.35,15.55 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
12.20,20.05,23.35 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
13.20 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
00.30 “Один за всiх”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.40,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,01.15 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.50,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Х/ф “Татусi без шкiдливих звичок”.
18.00,22.25 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.10 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор 2.
23.30 Х/ф “Весiльнi вiйни”.

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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10 Х/ф “Мiй коханий генiй”.

13.00,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
15.00 Т/с “Оса”, 23 с.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 19 i 20 с.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Мумiя. Гробниця iмператора 

драконiв”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Замiна”.
11.20 Х/ф “Три нiндзя: Кiсточки вгору”.
13.00 “Пороблено в Українi”.
14.10 “КВК-2013”.
16.20 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Смокiнг”.

ÍТÍ
08.30 “Агенти впливу”.
09 . 20  “Правда  жит тя .  Профес i я 

будiвельник”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства 11”.
11.40 Т/с “Двоє зi скриньки 2”.
15.00 Т/с “Кремiнь 2”.
19.00,21.40,02.15,04.05 “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.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55,00.30 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.00 Т/с “Дєтка”.
16.55 Розсмiши комiка.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Панянка-селянка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.20 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
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.
22.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Великi династiї: Воронцови.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Портрет Леонардо. Малюк, що 

пiдкорив Голiвуд.
12.45 “Будь в курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

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

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

занов, ч. 1.
20.00 Покинутi навiчно.
21.35 Пiснi нашого кiно.
22.45 Правдивi iсторiї.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,02.40 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Олена Яковлєва. IнтерОленка”

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

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

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

на замку”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”. “Повернення”, “Ту-

ман”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “В`язень замку Iф”.
11.35 Т/с “Боєць. Народження легенди”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Облога”. (2 категорiя).
23.35 Х/ф “Бладрейн”. (3 категорiя).
01.15 Х/ф “Рiчард: Левине серце”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Дама з собач-

кою”. (6+).
07.30,13.35 Кiноповiсть “Живе такий хло-

пець”. (6+).
09.30,15.30 Опера “Пiкова дама”. (6+).
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Свiтло у вiкнi”. 

(12+).
19.00,01.00 Комедiя “Наш тато - майо-

нез”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Донська повiсть”. 

(12+).
21.30,03.30 Опера “Євгенiй Онєгiн”.

ªâроñïорò
09.30,16.35,20.15 Футзал. ЧЄ в Бельгiї. 

Фiнал.
10.30,21.45,00.15 Оце так!
11.30,15.30 Велоспорт. Нацiональний Тур 

Дубая. Етап 4.
12.30 Лижнi перегони. Класика Ворлдлоп-

пет. 70 км.
13.25,15.25,16.30,19.55 Сочi експрес. 

Журнал.
13.30 Снукер. Європейський Тур. Поль-

ща. Фiнал.
14.30 Дартс. BDO Оупен.
17.45,01.00 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Оребро - Слован.
20.00,00.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
21.15,23.30,02.00 Сочi давай. 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 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Сассу-

оло”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Ювен-

тус”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Хе-

тафе”.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Рома”.
15.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” 

- “Фулхем”.
17.05,06.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
22.10 “АПЛ. Клуби”. “Ньюкасл”.
22.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - 

“Атлетiк”. Пряма трансляцiя.

УТ-1
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Околиця.
10.00 Шеф-кухар країни.
11.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Контрольна робота.
12.45 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Слоуп-

стайл (жiн.)
13.55 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. 

Спринт (жiн., чол.)
16.00 Олiмпiйськi iгри. Ковзанярський 

спорт (жiн., 500 м).
16 .55 Ол iмп iйськ i  i гри .  Б iатлон . 

Переслiдування (жiн., 10 км).
17.50,19.55 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катан-

ня. Пари, коротка програма.
18.20 Олiмпiйськi iгри. Санний спорт (жiн.)
20.30 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. Хаф-

пайп. Фiнал (чол.)
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри. Бiатлон. 

Переслiдування. Жiнки.
00.40 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,05.0

0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,20.15 Мелодрама “Пенелопа”.
12.40,13.40,00.50,01.40 Т/с “Next 3”.
14.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,04.00 “Сiм`я”.
23.55 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

ICTV
06.55,16.50 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.

13.45 Анекдоти по-українськи.
14.05,20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Бiй з тiнню. Останнiй раунд”. 

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

категорiя).

ÑТБ
06.00,15.55 “Усе буде добре!”
07.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 “Зоряне життя. Зорянi вдiвцi”.
10.15 Х/ф “Московськi сутiнки”.
12.10,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.05 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “Смерть шпигунам. Крим”.

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 “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.15 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Це-безглузде-кохання”. (2 

категорiя).
01.10 Х/ф “Весiлля мого найкращого дру-

га”. (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.

07.15,08.15,08.35,18.35,19.45,22.45,23.35,0
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

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.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.

09.10,13.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 19 i 20 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 1 i 2 с.
15.00 Т/с “Оса”, 24 с.
16.00,04.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 21 i 22 с.
22.00,03.40 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.15 Х/ф “Три нiндзя: Кiсточки вгору”.
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 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
14.50,17.00 Т/с “Брудна робота”.
16.45,19.00,21.40,02.10,03.40 “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).
01.30 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
16.55,20.00 Т/с “Кухня”.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.30 Одна за всiх.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
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 Особлива думка.
14.00 Спорт.
17.00 Огляд блогiв.
22.00 Музика для дорослих.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Покинутi навiчно.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Пiснi нашого кiно.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Геннадiй Ха-

занов, ч. 2.
20.00 Снiгова фортеця Адольфа Гiтлера.
21.35 Фаберже: митниця дає добро.
22.45 Приворотна магiя.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.30 “Енциклопедiя зимової Олiмпiади”.
16.45,02.45 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.45 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Най-най!”

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”. 

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

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

ловка”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”. “У кiльцi”, “Колона”.

Êаíаë «2+2»
06.20 Х/ф “Прикордонний пес Алий”.
07.40 Х/ф “Кольє Шарлотти”, ч. 1.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Кольє Шарлотти”, ч. 2.
11.00 Х/ф “Кольє Шарлотти”, ч. 3.
12.10 “Таємниця загибелi дирижабля 

“Гiнденбург”.
13.00 “Британське досьє”.
14.00 “Байки країни порад”.
15.00 “Автомобiлi в погонах”.
15.45 “Воїни свiту”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Замiна 4: Без права на пораз-

ку”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Полтергейст 3”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Свiтло у вiкнi”. 

(12+).
07.00,13.00 Комедiя “Наш тато - майо-

нез”. (6+).
07.30,13.30 Драма “Донська повiсть”. 

(12+).
09.30,15.30 Опера “Євгенiй Онєгiн”.
17.30,23.30 Х/ф “Без особливого ризи-

ку”. (12+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Полiт птаха”. (12+).
21.50,03.50 Х/ф “Голова Горгони”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,10.00,11.45,16.30,20.00,01.45 Оце 

так!
10.15,11.30,14.45,17.30 Футбол. Єврого-

ли. Журнал.
10.30,12.45 Футзал. ЧЄ в Бельгiї. Фiнал.
12.40,16.25,19.55 Сочi експрес. Журнал.
13.45 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Оребро - Слован.
15.00 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Копенгаген - Брейдаблiк.
17.45,00.15 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Маттерсбург - Хафнар-
фьордур.

20.55 ПасСпорт. Журнал.
21.00,23.45,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Мiдтьюланд - Спартак 
Москва.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,14.00 “Тисяча i один гол”.
08.10,15.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
09.10,16.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
10.10,17.00 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
11.10,18.15 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - 

“Атлетiк”.
13.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
20.05 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ар-

сенал”.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
23.55,05.10 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф 

Сiтi” - “Астон Вiлла”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

10 лютого

11 лютого
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УТ-1
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Швидкiсний спуск (жiн.)
11.25 Олiмпiйськi iгри. Лижне двоборство. 

Залiкова серiя.
12.25,15.00 Новини.
12.35,21.20 Дiловий свiт.
12.50 Наш спорт. До 20-рiччя олiмпiйського 

дебюту України.
13.55 Рояль в кущах.
14.30 Ближче до народу.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
15.55 Олiмпiйськi iгри. Лижне двоборство. 

Лижнi перегони.
16.45 Олiмпiйськi iгри. Ковзанярський 

спорт (чол., 1000 м).
17.45 Олiмпiйськi iгри. Санний спорт (чол.)
18.40 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 

Пари, довiльна програма.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри. Фiгурне ка-

тання. Пари. Довiльна програма.
00.40 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,02.3

5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.40,20.15 Мелодрама “Пенелопа”.
12.35,13.35,00.55,01.45 Т/с “Next 3”.
14.35,04.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45,04.00 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Чотири весiлля 3”.
00.00,03.20 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

ICTV
06.55,16.50 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.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.05,20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “У пеклi”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “В облозi 2. Територiя темря-

ви”. (2 категорiя).

ÑТБ
12.00 Х/ф “Самогонники”.
12.15,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.15 “МайстерШеф”.
15.55 “Усе буде добре!”
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Хата на тата”.
00.20 Х/ф “Смерть шпигунам. Крим”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.00 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,00.54 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.50 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Весiлля мого найкращого дру-

га”. (2 категорiя).
00.55 Х/ф “Любов з повiдомленням”.

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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 21 i 22 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 3 i 4 с.
15.00 Т/с “Оса”, 25 с.
16.00,04.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 23 i 24 с.
22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Контргра”, 3 i 4 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Рикошет”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
14.50,17.00 Т/с “Брудна робота”.
16.45,19.00,21.40,02.10,03.35 “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).
01.30 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55,00.30 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
17.10,20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
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.
12.40,14.30,16.30,17.40,19.10,01.00 

TBiNews.
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.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,03.00 Homo sapiens.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.

Тоíiñ
14.00 Приворотна магiя.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Геннадiй Ха-

занов, ч. 3.
20.00 Зазнавши перемогу.
21.35 Рiхард Зорге i його дружина.
22.45 Продавцi чудес.
00.40 Х/ф “Океан мрiї”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя зимової Олiмпiади”.
16.50,02.40 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Олександр Жулiн. Стiйкий 

олов`яний солдатик”.

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”. 

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

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

ховано пiд маскою”.

21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”. “Засiдка”, “Епiдемiя”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сталiнград”.
13.10 “День апокалiпсиса”.
14.05 “Байки країни порад”.
15.00 “Автомобiлi в погонах”.
15.45 “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Воїн дорiг”. (2 категорiя).
23.25 Х/ф “Битва за скарби”. (3 категорiя).
01.00 Х/ф “Пiранья”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Без особливого ризи-

ку”. (12+).
06.55 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Полiт птаха”. (12+).
09.50,15.50 Х/ф “Голова Горгони”. (12+).
17.30,23.40 Мелодрама “Два береги”. 

(12+).
19.30,01.30 Драма “Кат”. (16+).
22.15,04.15 Х/ф “Без права на провал”. 

(12+).

ªâроñïорò
09.30 Оце так!
10.00,18.05 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Копенгаген - Брейдаблiк.
11.00,17.00 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Маттерсбург - Хафнар-
фьордур.

12.00,16.00 Футбол. Атлантичний Кубок 
Португалiї. Мiдтьюланд - Спартак 
Москва.

12.55,14.55,16.55,18.00 Сочi експрес. 
Журнал.

13.00 Дартс. BDO Оупен.
15.00 Снукер. Європейський Тур. Поль-

ща. Фiнал.
19.15 Сочi давай. Журнал.
19.45,01.55 ЧC. Жiнки. Вiдбiрковий матч. 

Голландiя - Бельгiя.
21.55,22.00,23.20,00.55,01.30,01.35,01.40,0

1.45 Вибране по середах.
22.05 Кiнний спорт. Кубок свiту.
22.20 Кiнний спорт. Палм Бiч.
23.25 Гольф. PGA Тур. Пеббл Бiч.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.15,19.55,03.20 Кубок Iспанiї. 

Пiвфiнал. Матч у вiдповiдь.
09.10,15.05 Чемпiонат Англiї. “Вест 

Бромвiч” - “Челсi”.
11.05,18.10 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф 

Сiтi” - “Астон Вiлла”.
17.00 “Тисяча i один гол”.
21.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Тот-

тенхем”.
01.30 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Сан-

дерленд”.

УТ-1
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.40 Пiдсумки дня.
09.30 “Надвечiр`я”.
10.35 Олiмпiйськi iгри. Скелетон (жiн.)
11.25 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Слоуп-

стайл (чол.)
12.50 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. 

(жiн., 10 км).
13.40 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек (чол., 

жiн.)
14.40 Хто в домi хазяїн?
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Книга.ua.
15 .55 Ол iмп iйськ i  i гри .  Б iатлон . 

Iндивiдуальнi перегони (чол., 20 км).
18.15 Олiмпiйськi iгри. Санний спорт. Ес-

тафета.
19.40 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 

Чоловiки, коротка програма.
22.00 Дiловий свiт.
22.05 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри. Санний 

спорт. Естафета.
00.40 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50,20.15 Мелодрама “Пенелопа”.
12.40,13.40,14.40,00.45,01.35,02.25 Т/с 

“Next 3”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45,04.00 “ТСН. Особливе”.
22.15,04.25 “Українськi сенсацiї. Секта”.
23.50,03.15 Т/с “Касл”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

ICTV
06.55,16.50 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.
13.45 Анекдоти по-українськи.

14.05,20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Шiсть куль”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “У пеклi”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.35,15.55 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.50,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.50 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Зоряне життя. Знiвеченi пласти-

кою”.
23.25 “Зоряне життя. Краса на кiнчику 

скальпеля”.
00.10 Х/ф “Смерть шпигунам. Крим”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,00.50 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.45 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Любов з повiдомленням”.
00.55 Х/ф “День Святого Валентина”. (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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 23 i 24 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 5 i 6 с.
15.00 Т/с “Оса”, 26 с.

16.00,04.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”, 25 i 26 с.
22.00,03.40 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Контргра”, 5 i 6 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

10”.
16.45,19.00,21.40,02.15,03.35 “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
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
17.10,20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.30 Одна за всiх.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
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.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Зазнавши перемогу.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Рiхард Зорге i його дружина.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Продавцi чудес.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Ка-

пиця, ч. 1.
20.00 Вiчний вогонь слави.
21.35 Один день О. Солженiцина.
22.45 Єгипет: таємницi пiрамiд.
00.35 Х/ф “Солодкий трепет”. (3 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя зимової Олiмпiади”.
16.50,02.40 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.45 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 “Проти ночi”.

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”. 

“Без термiну давнини”.
11.35 “До суду”.
12.35,01.55 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30,02.55 “Суд присяжних. Остаточний 

вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”. “У вогнi”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”. “Ураган”, “Кiмната 

номер нуль”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.

09.30 Х/ф “Протистояння”, ч. 1.
11.00 Х/ф “Протистояння”, ч. 2.
12.05 Х/ф “Протистояння”, ч. 3.
13.10 “Гостi з космосу”.
14.05 “Життя всупереч”.
15.00 “Автомобiлi в погонах”.
15.45 “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Полегла iмперiя”. (2 категорiя).
23.25 Х/ф “Дорiан Грей”. (3 категорiя).
01.10 Х/ф “Навала”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.40 Мелодрама “Два береги”. 

(12+).
07.30,13.35 Драма “Кат”. (16+).
10.15,16.20 Х/ф “Без права на провал”. 

(12+).
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.45,23.30 Комедiя “Моя любов”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Сiльський детек-

тив”. (6+).
21.30,03.30 Х/ф “Гiперболоїд iнженера 

Гарiна”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,20.00 Оце так!
10.00 Снукер. Європейський Тур. Поль-

ща. Фiнал.
11.00 Дартс. BDO Оупен.
12.55,14.55,16.55,19.55 Сочi експрес. 

Журнал.
13.00,17.00 Футбол. Атлантичний Кубок 

Португалiї. Маттерсбург - Хафнар-
фьордур.

14.00 Футбол. Атлантичний Кубок 
Португалiї. Копенгаген - Брейдаблiк.

15.00 Футбол. Атлантичний Кубок 
Португалiї. Мiдтьюланд - Спартак 
Москва.

16.00,00.00 ЧC. Жiнки. Вiдбiрковий матч. 
Голландiя - Бельгiя.

17.45,01.00 Футбол. Атлантичний Ку-
бок Португалiї. Копенгаген - Спар-
так Москва.

20.30 ПасСпорт. Журнал.
20.45,23.25 Досконалiсть в спортi. Журнал.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Бокс. Бiйцiвський клуб. Журнал. 

(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,19.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Ман. Юнайтед”.
09.10,21.30 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” 

- “Тоттенхем”.
11.05,23.20 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” 

- “Сандерленд”.
13.15,01.05,04.40 Кубок Iспанiї. Пiвфiнал. 

Матч у вiдповiдь.
15.05,02.55 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - 

“Лiверпуль”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.

Ñåрåда

Чåòâåр

12 лютого

13 лютого
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УТ-1
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.40 Пiдсумки дня.
09.30 Українська пiсня.
10.20 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Суперкомбiнацiя. Швидкiсний 
спуск (чол.)

11.55 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. 
(чол., 15 км).

13.55 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 
спорт. Суперкомбiнацiя. Слалом 
(чол.)

15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Як це?
15 .50 Ол iмп iйськ i  i гри .  Б iатлон . 

Iндивiдуальнi перегони (чол., 15 км).
17.55 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 

Чоловiки, довiльна програма.
18.50 Олiмпiйськi iгри. Скелетон (жiн.)
19.50 Олiмпiйськi iгри. Фрiстайл. Акроба-

тика (жiн.)
20.45 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катан-

ня. Чоловiки, довiльна програма 
- закiнчення.

22.00 Дiловий свiт.
22.05 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри. Бiатлон. 

Iндивiдуальнi перегони. Жiнки.
00.40 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05.10 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.45 Мелодрама “Пенелопа”.
12.40,13.40,14.40,02.15,03.05,03.55 Т/с 

“Next 3”.
15.40 Комедiя “Свати 3”.
16.45,04.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.05 “Тiна Кароль. Сила любовi та го-

лосу”.
00.10 Драма “Iгри диявола”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05,12.25,03.25 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
18.00 “Новини”.
18.05 “Торкається кожного”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Мосгаз”, 5-8 с.
01.25 Х/ф “Кохання та iншi неприємностi”.

ICTV
06.55,16.50 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.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.10,20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Очi дракона”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Шiсть куль”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.00 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса i 

доктора Ватсона”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05,22.25 Х/ф “Дiм малюка”.
00.15 Х/ф “Аелiта, не чiпляйся до 

чоловiкiв”.
01.55 Х/ф “Неждано-негадано”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,01.08 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,18.00,20.15 Т/с “Воронiни”.
15.25 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00,01.05 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “День Святого Валентина”. (2 

категорiя).
01.10 Х/ф “Покоївка з Манхеттена”.

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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.50,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”, 25 i 26 с.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”, 7 i 8 с.
15.00 Т/с “Оса”, 27 с.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Горюнов”, 27 с.
22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики.
00.20 Т/с “Контргра”, 7 i 8 с. (2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.15,22.20 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
12.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Мертвi душi”.
21.30 Х/ф “Патрiот”.
00.30 Х/ф “Останнiй замок”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Iкона стилю.
17.10 Пiв царства за кохання.
18.05 Розсмiши комiка.
19.00 Панянка-селянка.
20.00 Х/ф “Джунглi”.
21.45 Супердискотека 90-х.
01.20 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,01.30 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00,22.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.

14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.
19.35 Спорт.
23.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,21.00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Вiчний вогонь слави.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Один день О. Солженiцина.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Єгипет: таємницi пiрамiд.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.30 Служба новин “Соцiальний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Ка-

пиця, ч. 2.
20.00 Давид Ойстрах. Портрет скрипаля.
21.35 Єфим Шифрiн. “Людина-костюм”.
22.45 Пiрамiди смертi.
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.50 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя зимової Олiмпiади”.
16.50 “Чекай на мене”.
17.50 “Поле чудес”.
19.00 “Час”.
19.15 “Хай говорять”.
20.35 Комедiя “Ширлi-Мирлi”.
23.15 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “31 червня”.

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”. 

“Перше кохання”.
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”. “Гене-

ральне прибирання”.

23.40 “Сповiдь”.
00.55 “Школа лихослiв`я”.

Êаíаë «2+2»
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Протистояння”, ч. 4.
11.00 Х/ф “Протистояння”, ч. 5.
12.10 Х/ф “Протистояння”, ч. 6.
13.20 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
15.00 “Облом UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Чоловiчий сезон. Оксамитова 

революцiя”.
23.15 Х/ф “Слiпота”. (3 категорiя).
01.20 Х/ф “Панiка”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Моя любов”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Сiльський детек-

тив”. (6+).
09.30,15.30 Х/ф “Гiперболоїд iнженера 

Гарiна”. (6+).
17.30,23.35 Драма “У тiй країнi”. (6+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”. (12+).
21.55,03.50 Мелодрама “Єдина...” (12+).

ªâроñïорò
09.30,10.00,13.00,14.00,14.30,17.00,17.15,1

7.45,00.15,01.15,01.30 Оце так!
11.00,15.00,18.15 ЧC. Жiнки. Вiдбiрковий 

матч. Голландiя - Бельгiя.
12.00,16.00,19.30 Футбол. Атлантичний Ку-

бок Португалiї. Копенгаген - Спар-
так Москва.

12.55,14.55,16.55,19.25 Сочi експрес. 
Журнал.

20.55,00.00 Досконалiсть спорту. Журнал.
21.00,23.30,00.45,02.00 Сочi давай. Жур-

нал.
21.30 Бокс. Салам - Петковiч. (16+).
00.10 ПасСпорт. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,17.45 Новини.
07.15,13.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” 

- “Челсi”.
10.05 “Bundesliga Special”. Дуель: 

“Баварiя” - “Боруссiя” (Дор.)
10.35 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Астон Вiлла”.
12.30 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.10 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Ман. 

Юнайтед”.
15.55 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Тот-

тенхем”.
17.55 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.25 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
19.25 2 Бундеслiга. “Гройтер Фюрт” - “Кар-

лсруе”. Пряма трансляцiя.
21.25 “АПЛ. Клуби”. “Фулхем”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Боло-

нья”. Пряма трансляцiя.
23.40,05.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” 

- “Ганновер”.

УТ-1
06.15 Фiльм-концерт “О. Буйнов. Чоловiк 

на сценi та в життi”.
07.50 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Армiя.
09.10 Православний вiсник.
09.40 Головний аргумент.
10.00 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Супер-гiгант (жiн.)
11.50 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Ес-

тафета (жiн., 4х5 км).
13.35 Олiмпiйськi iгри. Шорт-трек (чол., 

жiн.)
15.05 Український акцент.
15.35 Як Ваше здоров`я?
16.35 Без цензури.
17.00 Олiмпiйськi iгри. Ковзанярський 

спорт (чол., 1500 м).
18.15 Олiмпiйськi iгри. Скелетон (чол.)
19.25 Олiмпiйськi iгри. Стрибки на лижах 

з трамплiна (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
23.35 Олiмпiйськi зимовi iгри. Лижнi пере-

гони. Естафета. Жiнки.

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

Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.35,19.30 “ТСН”.
10.20,11.25,12.30,13.35 Комедiя “Свати 3”.
14.40 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.30,20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
22.10,03.25 Драма “Перл-Гарбор”.
01.45 Бойовик “Коломбiана”. (2 категорiя).

Iíòåр
08.30 “Школа доктора Комаровського”.
09.20 Х/ф “Самотнiм надається гурто-

житок”.
11.00,01.25 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.15 Х/ф “Терапiя любов`ю”.
14.15 Т/с “Моє нове життя”, 1-4 с.
18.05 Т/с “Людський фактор”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Людський фактор”, 3 i 4 с.
22.25 Х/ф “Четвертий пасажир”.
00.10 Д/ф “Таємниця королiвського ба-

тальйону”.

ICTV
06.25 Т/с “Чужий район”.
08.55 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.30 Т/с “Апостол”, 1-9 с.
18.45 Факти. Вечiр.

19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.

19.55 Т/с “Апостол”.
22.40 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”. (2 

категорiя).
00.45 Х/ф “Очi дракона”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.00 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Хата на тата”.
11.55 Х/ф “Дiм малюка”.
15.40 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
18.35 Х/ф “Партiя для чемпiонки”.
22.10 Х/ф “Мама напрокат”.
23.55 “Детектор брехнi 5”.
01.10 Х/ф “Людина-амфiбiя”.

Íоâèé êаíаë
06.45 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 “Весiльний переполох”.
20.05 Х/ф “Якщо свекруха - монстр”.
22.05 Х/ф “Покоївка з Манхеттена”.
00.05 Уже який день.
01.05 Х/ф “V означає Вендета”. (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»
07.00,19.00,03.10 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 134 i 135 с.
08.10 Т/с “Iнтерни”, 138 i 139 с.

10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 1 i 2 с.
13.00 Т/с “Своя правда”.
17.10,19.20 Т/с “Не вiдпускай мене”.
21.20 Х/ф “Клушi, або Неймовiрнi приго-

ди росiян у Панамi”.
23.25 Х/ф “Мiнливостi долi”.
01.20 Х/ф “Острiв”.

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

дерсена”.
10.15 М/ф “Спiрiт: Душа прерiй”.
11.25 Х/ф “Шлях до Зарагемлi”.
13.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.45 Х/ф “Золота дитина”.
18.20 “Велика рiзниця”.
19.20 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Дiвчина мого найкращого дру-

га”. (3 категорiя).

ÍТÍ
08.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.30 “Речовий доказ”. Взяти Держбанк.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя артист 

цирку”.
14.00 Х/ф “Патрiот”.
17.00 Т/с “Таємницi слiдства 11”.
22.30 Т/с “Висяки”.
02.10 Х/ф “Останнiй замок”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.00 М/ф “Як козаки ...”
07.30 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
07.55 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 “Морська бригада”.
12.35 М/ф “Бiлка та Стрiлка. Зорянi со-

баки”.
14.15 Обережно, дiти!
14.40 Панянка-селянка.
16.20 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
18.15 Х/ф “Джунглi”.
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Читач”. (3 категорiя).

ТÂi
06.00,09.00,20.00 Сьогоднi про головне.
08.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
08.30,12.15,14.30,15.30,01.30 TBiNews.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.30 Особлива думка.
13.00 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.

17.00 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Double Ять.
19.30 Геофактор.
22.00 Знак оклику з А. Шевченко.
23.00 Х/ф “Гра в чотири руки”.
01.00,02.45 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Давид Ойстрах. Портрет скрипаля.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Хранитель часу”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Пiрамiди смертi.
15.00,01.30 Класика жанру.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї: Долгорукови.
20.00 Звiт планети Земля.
21.00 Ми пам`ятаємо Мерилiн, 1 с.
22.00 Х/ф “Полювання Ханта”. (2 

категорiя).
00.15 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Микола Єрьоменко. Шукайте 

жiнку”.
10.10 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
11.40 “Єралаш”.
12.00 Комедiя “Ширлi-Мирлi”.
14.50 “Повтори!”
17.00 Вечiрнi новини.
17.10 Комедiя “Стережися автомобiля”.
19.00 “Час”.
19.30 “Сьогоднi увечерi”.
21.15 Х/ф “1+1”.
23.20 Д/ф “Джордж Харрiсон: Життя в 

матерiальному свiтi”, ч. 2.
01.20 “Тихий дiм”.

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”. “Смерть самурая”, 

“Хiд королеви”.
14.10 Рятувальники.
14.25 “Очна ставка”.
15.30 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.20 До 25-рiччя виведення радянських 

вiйськ з Афганiстану. Фiльм А. По-
борцева.

17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-
меневим.

17.55 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Х/ф “Холодна страва”.
21.45 “Big Love Show 2014”.
22.55 Т/с “Iржа”. “Митниця дає добро”.
00.50 “Судовий детектив”.

Êаíаë «2+2»
08.00 Т/с “Солдати 15”.
10.00 Т/с “Панове офiцери”.
18.00 Х/ф “Дубля не буде”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “Одинак”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Вiйна”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Хакери”. (3 категорiя).
02.00 Х/ф “Лiсова пiсня”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “У тiй країнi”. (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”. (12+).
09.50,15.50 Мелодрама “Єдина...” (12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Доживемо до 

понедiлка”.
19.30,01.30 Мелодрама “Журналiст”, 1 

с. (12+).
21.30,03.30 Мелодрама “Журналiст”, 2 

с. (12+).

ªâроñïорò
09.30,12.45 ЧC. Жiнки. Вiдбiрковий матч. 

Голландiя - Бельгiя.
10.30,11.00,11.30,12.00,12.30,20.05,20.15,2

0.45,21.30,22.30,02.30 Оце так!
12.40,15.55,20.00 Сочi експрес. Журнал.
13.45 Футбол. Жiноча Бундеслiга. Воль-

фсбург - Клоппенбург.
16.00,17.00 Настiльний тенiс. Кувейт.
16.55 Технiчна перерва.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
00.00 Бокс. Бiйцiвський клуб. Журнал. 

(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.45,15.05 2 Бундеслiга. “Гройтер Фюрт” 

- “Карлсруе”.
10.35 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Боло-

нья”.
12.30,04.40 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Майнц” - “Ган-

новер”.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - 

“Вальядолiд”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - 
“Альмерiя”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барсело-
на” - “Райо Вальєкано”. Пряма 
трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 
“Сельта”. Пряма трансляцiя.

01.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 
“Фрайбург”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

14 лютого

15 лютого
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УТ-1
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.15 Олiмпiйськi iгри. Гiрськолижний 

спорт. Супер-гiгант (чол.)
11.15 Олiмпiйськi iгри. Сноубординг. 

Сноуборд-крос (жiн.)
12.05 Олiмпiйськi iгри. Лижнi перегони. Ес-

тафета (чол., 4х10 км).
14.35 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга. БК “Хiмiк” - БК “До-
нецьк”.

16.50 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. Мас-старт 
(чол., 15 км).

18.10 Олiмпiйськi iгри. Фiгурне катання. 
Танцi, коротка програма.

21.00 Пiдсумки тижня.
21.25 Олiмпiйська студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Ми хочем, щоб ви знали.
23.35 Олiмпiйськi зимовi iгри. Сноубор-

динг. Сноуборд-крос. Жiнки.
00.25 Олiмпiйськi зимовi iгри. Бiатлон. 

Мас-старт. Чоловiки.

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

Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.55 “ТСН”.
10.30 Комедiя “Людина з бульвару 

Капуцинiв”.
12.20 “Чотири весiлля 2”.
13.40 “Чотири весiлля 3”.
14.55 Мелодрама “Бiлi троянди надiї”.
18.30,20.15 Мелодрама “Другий шанс”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.15 “Свiтське життя”.
00.15 Драма “Тезки”. (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”.
12.00 Т/с “Людський фактор”, 1-4 с.
16.00 Х/ф “Береги любовi”.
18.00 Т/с “Поки живу, люблю”, 1 i 2 с.
20.00,03.15 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Поки живу, люблю”, 3 i 4 с.
22.50 Х/ф “Фото на документи”.
00.45 Х/ф “Терапiя любов`ю”.

ICTV
07.05 Дача.
07.40 Мульт особистостi.
08.15 Так$i.
08.40 Космонавти.
09.15 Зiрка YouTube.
10.25 Козирне життя.

10.55 Вам i не снилося!
11.25 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Зоряний десант”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Зоряний десант 2. Герой 

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

(2 категорiя).
01.35 Х/ф “Монгол”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.55 “Їмо вдома”.
08.55 “Усе буде смачно!”
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.40 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.10 Х/ф “Партiя для чемпiонки”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.05 Х/ф “Це мiй собака”.
23.00 Х/ф “Дружина за контрактом”.
00.50 Х/ф “Кожен вечiр об 11”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
09.40 Файна Юкрайна.
12.00 Х/ф “Кiт Кiттредж - американська 

дiвчинка”.
14.00 Х/ф “Весiльний переполох”.
16.00 Х/ф “Якщо свекруха - монстр”.
18.00 Х/ф “Клiк: з пультом по життю”. 

(2 категорiя).
20.00 Х/ф “Прикинься моєю дружиною”.
22.00 Х/ф “Наречена-втiкачка”. (2 

категорiя).
00.10,00.50 Уже який день.
01.15 Х/ф “Секс дружбi не завада”. (3 

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.
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.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.45 Подiї.
07.05 Х/ф “Мiнливостi долi”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою. 

У гостях Потап i Настя.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 3”, 4 i 5 с.
15.00 Х/ф “Клушi, або Неймовiрнi приго-

ди росiян у Панамi”.
17.00 Х/ф “Руда”.
19.00,02.30 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”, 142 i 143 с.
21.30 Т/с “Iнтерни”, 145 i 146 с.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.40 М/ф “Спiрiт: Душа прерiй”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.00 “Розсмiши комiка”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
13.00 “Орел i решка. СРСР”.
14.40 “КВК-2013”.
16.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.50 Х/ф “Трансформери”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Реальна любов”. (2 категорiя).

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

бiй Iвана-пахана.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.15 Х/ф “Мертвi душi”.
15.00 Т/с “Державний захист”.
23.00 “Жорстокий спорт”. Бокс.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).
01.45 Х/ф “Беовульф”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.00 Х/ф “Принцеса на Рiздво”.
07.30 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
07.55 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!”
10.45 М/ф “Бiлка та Стрiлка. Зорянi со-

баки”.
12.15 Обережно, дiти!
13.10 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
15.00 Х/ф “Щоденники принцеси”.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Джинси-талiсман”.

ТÂi
06.30,04.30 Музика для дорослих.
07.30,17.00 Мисливцi за метеоритами.
08.30,11.00,12.15,15.30,01.30 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 “Гра в чотири руки”.
19.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
20.00 Знак оклику з А. Шевченко.
21.00 Стоп-кадр.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Бути Стенлi Кубрiком”. (3 

категорiя).

Тоíiñ
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Великi династiї: Долгорукови.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Той, хто йде у снiгах”.
14.00 За сiм морiв.
14.45 Д/с “Сувора планета”.
15.30,00.10 Олександр Малiнiн. Голос душi.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Трубецькi.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Ми пам`ятаємо Мерилiн, 2 с.
22.10 Х/ф “Доказ”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Полювання Ханта”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.10 “Непутящi нотатки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.10 “Весiльний переполох”.
11.15 Комедiя “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв у Росiї”.
13.05 “Нонна Гришаєва. “Я з Одеси, 

здрастi!”
14.10 Т/с “Новорiчний переполох”.
17.55 “Одним розчерком ковзана”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Велика рiзниця ТБ”.
21.45 Комедiя “Барханов i його охоро-

нець”.
00.00 Муз. фiльм “Ми з джазу”.

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

ки”, “Останнiй пенальтi”, “Шкiльна 
королева”.

14.25 До 25-рiччя виведення радянських 
вiйськ з Афганiстану. “Афганiстан 
- захована вiйна”.

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

день.

17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 
К. Поздняковим.

17.55 Х/ф “Суддя”.
21.40 “Темна сторона”.
22.35 Т/с “Iржа”. “Вогненний пiдряд”.
00.30 “Судовий детектив”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Х/ф “Трiлленiум”.
19.00 Х/ф “Книга Iлая”. (2 категорiя).
21.10 Х/ф “П`ятий вимiр”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Одинак”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Жах торнадо у Нью-Йорку”. 

(2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Кiноповiсть “Доживемо до 

понедiлка”.
07.30,13.30 Мелодрама “Журналiст”, 1 

с. (12+).
09.30,15.30 Мелодрама “Журналiст”, 2 

с. (12+).
17.30,23.40 Детектив “Державний злочи-

нець”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Русь початкова”. (12+).
22.00,04.00 Х/ф “Лiс”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,10.00,10.30,13.00,16.30,00.00,00.3

0 Оце так!
11.00,14.00,15.00 Настiльний тенiс. Кувейт.
12.30,18.00,20.30,01.30 Супербайк. Кубок 

свiту. Прев`ю.
12.55,14.55,16.55,20.25 Сочi експрес. 

Журнал.
17.00 Футбол. Жiноча Бундеслiга. Воль-

фсбург - Клоппенбург.
18.30 Дартс. BDO Оупен.
21.00,23.30,02.00 Сочi давай. Журнал.
21.30 Бокс. Рабченко - Вiту. (16+).

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

“Вальядолiд”.
09.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Айнтрахт” (Фр.)
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Райо Вальєкано”.
12.55 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Лацiо”. 

Пряма трансляцiя.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “К`єво”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Реал”. 

Пряма трансляцiя. У перервi - Но-
вини.

19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Еспа-
ньол”. Пряма трансляцiя.

21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - 
“Валенсiя”. Пряма трансляцiя.

23.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” - 
“Нюрнберг”.

01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 
“Бетiс”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 10 ëþòого 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Смаки культур»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Інше життя, або втеча 

з того світу» 
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.35 Х.ф.«Золотий лицар» 

Âіâòороê, 11 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Чужа слава» 
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди                     
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Нічна варта» 

Ñåрåда, 12 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди                     
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»
13.00 «Пісні наших перемог»
14.00 Х.ф.«8 жінок» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Сад,город,квітник»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»

21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Листи вбивці» 

Чåòâåр, 13 ëþòого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Соло»
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 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «15 і вагітна» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Інше життя» 

П’яòíèця, 14 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.«Австралійське танго» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Втеча з в’язниці» 

Ñóáоòа, 15 ëþòого
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «З тобою та без тебе» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 «Магія природи»
12.30 Х.ф.«Коханням за кохання»  
14.30 Мультфільми
15.30 Х.ф.«Бал казок» 
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 «Соло»
21.00 Павло Дворський «Щас-

тя моє»
22.30 Хіт-парад
23.40 Час-Тайм

Íåдіëя, 16 ëþòого
08.00 «Магія природи»
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з        Ар-
хикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Бал казок» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «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.«Філадельфійський екс-

перимент»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 10 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 “Запоріжжя туристичне”
12.45, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
13.00 “Майстер скляних таємниць”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Палітра”
14.15 “Родина художників”
14.30 Д/Ф “Людина Всесвіту”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 Д/Ф “Тригірська обитель”
15.50 “У пошуках легенд”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Портрет”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Палітра”
23.00 “Дзвенить піснями рідний 

край”

Âіâòороê ,  11 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”
13.00 “100 шедеврів”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Портрет”
14.30 “Світлиця”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “7 природних чудес України”
17.30 “А у нас кіно знімали…”
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 Грає В.Кошуба
23.00 “Культурні центри Китаю”

Ñåрåда, 12 ëþòого
7.00, 12.45, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “7 природних чудес України”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Козацька звитяга”
12.15 “Час реформ”
13.00 “Зустрічі біля неба”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа незвичайних наук”
16.55 “Василь Сухомлинський-дітям”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Після школи”
17.45 “Історія одного експоната”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Луцьк: на розвої віків”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Дива цивілізації”
20.40 “Сім’я Кім”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Тема дня”
22.45 Д/Ф “Застигла симфонія”
23.30 Д/Ф “Намисто Славутича”

Чåòâåр, 13 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 “Дива цивілізації”
12.40 “Сім’я Кім”
13.00 “Луцьк: на розвої віків”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 “Музичний БУМ”
15.00 “Європа очима українця”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Маленька перерва”
16.45 “Історія одного експоната”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 Грає В. Кошуба
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Мандри”
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 Муз. фільм “І тільки му-

зика…”
23.00 Д/Ф “Іван Франко.Львівські 

сторінки життя”

П’яòíèця, 14 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 Д/Ф “Застигла симфонія”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Муз.фільм “І тільки музика…”
12.15 “Час реформ”
13.00 “Мандри”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Мова про мову”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 Д/Ф “Оселя на березі Росі”
17.30 “Твої люди Черкащино”
18.00 “7 природних чудес України”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.25 “Музика двох сердець”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00  “Захисник В і тчизни -

рятувальник”

21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 Муз. фільм “Мамина со-

рочка”
23.00 Д/Ф “Дві долі”
23.30 “Моя пісенна сповідь”

Ñóáоòа, 15 ëþòого
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 Д/Ф “Дві долі”
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 “Слід” 
13.30 Д/Ф “Оселя на березі Росі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Музика двох сердець”
14.20 “7 природних чудес України”
14.30 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Живі сторінки”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Вінтаж”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 Обласні центри України.

Луцьк
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Любити людину. Антон Ма-

каренко”
22.30 “Невигадані історії”
23.00 “Лебеді кохання”

Íåдіëя, 16 ëþòого
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Живі сторінки”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Обласні центри України.

Луцьк”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.40 “Вінтаж”
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
18.00 “Вухаті та хвостаті”
18.30 “Український музей декора-

тивного мистецтва”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Я знаю все”.Концерт 

В.Павліка
20.00 “Подорож гурмана”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Чернігівщина в житті сла-

ветних”
23.00 “Український спів у світі”

16 лютого
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Все-таки ніщо не зрівняється з домашньою випічкою. 
Пиріжки, булочки і печиво – все прямо з печі! А як 
приємно, коли гості тягнуться за добавкою... Сьогодні ми 

підготували для вас найкращі рецепти чебуреків. Ці соковиті, 
хрусткі пиріжки з ніжною м’ясною начинкою – родом зі Сходу. 
Проте початкове місце походження цієї страви – Крим. Саме з 
берегів Чорного моря чебурек поширився і по Азії. На перший 
погляд здається, що приготувати його нескладно. Однак 
справжній чебурек вимагає дотримання безлічі секретів. Отож, 
готуйте разом з нами і надсилайте свої оригінальні рецепти 
різних страв.

Чебуреки
смачнi,  
  хрусткi, 
    соковитi

Чебуреки 
із сирного тіста

Потрібно: 3 яйця, 3 ст. л. сме-
тани, 0,5 кг. домашнього  сиру, 
трішки солі, трішки соди (погаси-
ти оцтом або додати в сметану), 
трішки борошна, щоб замісити 
- тісто має бути як на вареники: 
не круте і не дуже м’яке. Хоча б на 
3-4 год. покласти у холодильник, 
можна і на ніч. Фарш як на пель-
мені або за смаком господині. 

Приготування: тісто розка-
чувати тонко, видушувати півлі-
тровою банкою. Смажити до зо-
лотистого кольору. Дуже смаку-
ють до бульйону, можна подавати 
з ним чи грибною юшкою гостям. 

Чебуреки «Ризькі»

Потрібно: для тіста - моло-
ко - 0,5 склянки, вода - 0,5 склян-
ки, сіль - 1 ч. л., цукор - 1 ч. л., олія 
-  50 мл, борошно - 3,5 склянки, 
яйця курячі - 2 шт. Фарш свинячо-
яловичий - 500 г,  сметана - 150 
мл, цибуля ріпчаста - 1 шт.

Приготуванння: молоко 
з’єднати з водою, додати сіль та 
цукор, гарно підігріти. Вбити 
яйця, додати олію, ретельно роз-
мішати. Всипати 1 склянку бо-
рошна і швидко перемішати. По-
ступово додати решту борошна. 
Замісити тісто. Воно виходить як 
дуже м’який пластилін. Поклас-
ти тісто у холодильник (у плівці), 
щоб відпочило, тоді його набага-
то легше розкачувати.

Для начинки змішати фарш, 
спеції за смаком, дрібно наріза-
ну цибулю та сметану. Можна  до-
дати ще й трішечки водички, тоді 
начинка буде більш соковитою.

Розділити тісто на невеликі 
шматочки (зазвичай вийде 20 че-
буреків). Розкачати якнайтонше, 
приблизно до розміру порційної 
тарілочки. На одну половину ви-
класти начинку, накрити іншою і 
гарно зліпити краї.

У глибокій сковорідці розігрі-
ти олію (бажано без запаху), об-
смажувати чебуреки до золотис-
того кольору з обох боків. 

Чебуреки 
нашвидкоруч

Потрібно: для тіста - борошно 
- 700 г, яйця - 2 шт., вода - 250 г. На-
чинка: фарш, цибуля, вода, спеції.

Приготування: в борошно 
додати теплу воду (30 градусів), 
яйця, сіль і замісити тісто, поки 
воно стане однорідним. Тісто за-
лишити на 20 хв., накривши сер-
веткою. До фаршу додати тріш-
ки води, цибулю, приправи. Зби-
ти, щоб він став однорідним. Роз-
котити тісто і зробити форму че-
бурека. Смажити на олії.

Золотенькі чебуреки

Потрібно: для тіста -  вода - 
1 скл., сіль- 0.5 ч. л., цукор - 0.5 ч. 
л., олія - 1 ст. л., жовток яєчний 
- 1 шт., горілка - 1 ст. л., борошно 
пшеничне - 2,5-3 скл.

Начинка: фарш з баранини - 
250 г, цибуля ріпчаста - 100 г, ке-
фір (або вода) - 200 мл, сіль, пе-
рець чорний мелений, олія для 
смаження.

Приготування: можна приго-
тувати тісто та начинку наперед, 
а смажити чебуреки безпосеред-
ньо перед споживанням. Отож 
для тіста:  закип’ятити воду із сіл-
лю та цукром. Всипати півсклян-
ки борошна і швидко переміша-
ти. Однорідності не буде (не хви-
люйтеся), має бути схоже на до-
машній сир. Зняти з плити, поста-
вити охолоджуватися до тепло-
го. Як вистигло, додати жовток, 
горілку і вимішати. Тепер посту-
пово додавати борошно, щоб за-
місити нетуге тісто. Місити десь 
до 15 хв., поки не прилипатиме 
до рук. Начинка: у фарш із жирної 
баранини (можна і свинину) до-
дати мелену цибулю, сіль, перець 
до смаку, влити кефір або воду 
(начинка має бути як рідка каша).

Формуємо чебуреки: тісто по-
ділити на 12 частин. Скрутити 
джгутик. Сформувати округлу па-
ляничку, розкачати її до товщини 
1,5-2 мм. Якщо не виходить гар-
ний круг, поставити тарілку і об-
різати її по краях. Накласти на-
чинку, відступаючи по краях до 
1,5 см. Краї ледь-ледь змастити 

білком, щоб гарненько склеїлося 
тісто. Накрити половинкою тіста, 
легенько витиснути повітря  зсе-
редини і притиснути виделкою 
краї тіста.

Налити в сковорідку олію (на 
2 см), нагріти, покласти чебуре-
ки і смажити на середньому вогні 
по 2-3 хв. з кожного боку до золо-
тистого кольору. Готові чебуреки 
викласти на паперовий рушник, 
щоб забрати зайвий жир. Чебуре-
ки хрусткі ззовні та з соковитою 
начинкою всередині.

Грецькі чебуреки

Потрібно: для тіста - вода - 
400 мл, оцет - 2 ст. л., сіль - 1 ч. л., 
борошно - 600 г, смалець - 2 ст. л. 
Начинка: свинина - 400 г, сало - 50 
г, цибуля - 200-250 г, вода (мож-
на замінити молоком, кефіром, 
бульйоном) - 2 скл., сіль, перець 
чорний мелений.

 Основна відмінність від за-
гальноприйнятих - це розмір, че-
буреки маленькі, начинка (фарш) 
практично рідка, в тісто додаєть-
ся смалець і оцет. Чебуреки ви-
ходять тоненькі і ніжно хрусткі з 
дуже соковитою серединкою. 

Приготування: тісто - у воді 
розчинити сіль, додати оцет, сма-
лець (розігріти), муку. Замісити 
м’яке, податливе тісто, сформу-
вати в кулю. Накрити рушником 
і залишити на годину в холодиль-
нику. Оцет і смалець роблять тіс-
то еластичнішим, це дає можли-
вість його тонко розкочувати. На-
чинка: свинину, сало і цибулю пе-
ремолоти на м’ясорубці, додати 
сіль, перець і воду. Фарш повинен 
вийде рідким. 

Тісто гарненько вимісити, 
розділити на маленькі шматоч-
ки і розкочувати тонко-тонко, 
постійно посипаючи стіл і тіс-
то мукою, але не надмірно. Сте-
жити, щоб не було накатів тіста, 
саме поряд з ним потім порветь-
ся чебурек. Розмір розкочено-
го тіста приблизно з блюдце, але 
можна і ще менше. На одну по-
ловину покласти фарш. Накрити 
другою половиною тіста, злегка 
огладити рукою. Зверху поклас-
ти лекало-блюдце, злегка прида-
вити і обрізати краї. 

Не варто робити відразу ба-
гато чебуреків, попливе начинка, 
п’ять-шість чебуреків -  і потрібно 
смажити у великій кількості ку-
лінарного жиру (смалець і олія - 

1:1), можна і просто в олії.
 Посмажені чебуреки краще 

всього складати в каструлю і на-
кривати кришкою, вони стають 
м’якими. Якщо любите хрусткі, то 
не варто. Начинки, до речі, можна 
робити різні: свинячо-яловичий 
фарш, сирний із зеленню, сир з 
яйцем і зеленою цибулею...
Чебуреки по-східному

Потрібно: для тіста: борош-
но - 500 г, масло вершкове - 125 
г (розтопити, остудити), кефір 
- 250 мл, цукор - 0,5 ст.л., щіпка 
солі.  Начинка:  фарш (телятина, 
яловичина з цибулею) - 700 г, пе-
репелині яйця - 24 шт., горіхи - 50 
г, зелена цибуля - 1 пучок (якщо 
немає - можна замінити кропом, 
теж дуже смачно), часник - 2-3 
зубчики, м’ята суха - 0.5 ч.л., олія 
для смаження - 0,5 л.

 Приготування: борошно 
змішати з цукром, сіллю і дода-
ти вершкове масло. Перемішати, 
додати кефір. Змішати і виміси-
ти руками тісто (можна на столі). 
Скачати в “кулю”, накрити руш-
ником і відставити вбік. 

Начинка: на сухій сковоро-
ді обсмажити горішки (за рецеп-
том кедрові, але можна і волоські). 
Остудити і подрібнити. У 1-2 ст.л. 
олії злегка обсмажити часник, до-
дати фарш. І, помішуючи, обсма-
жити до готовності. Остудити. До-
дати горіхи, зелень. Сіль, перець 
- за смаком. Все перемішати.

Тісто розділити на 12-16 час-
тин. Кожну “підкатати” в кулю і 
на підпиленому борошном столі, 
розкачати в тонкий корж. На по-
ловину коржа покласти начинку, 
два перепелиних яйця. Накрити 
іншою половиною. Притискаю-
чи і витісняючи повітря, з’єднати 
і защипнути краї. Обсмажувати з 
двох боків у добре розігрітій олії 
до золотистого кольору.

Викласти на паперовий руш-
ник, щоб зайва олія вбралася.

Подавати гарячими. Дуже 
ситні і хрусткі!

 Омлетні чебуреки 

на сніданок
Потрібно: 6 яєць, трохи солі, 

молока та борошна, куряче філе 
або ковбаса, помідори, сир твер-
дий, кріп та петрушка, майонез, 
олія.

 Приготування: збити 6 яєць, 
додати трохи солі, борошна, мо-
лока, виходить рідке тісто. Окре-
мо нарізати варену курку (можна 
і ковбасу), помідор, сир (потерти 
на крупній тертці), зелень (кріп, 
петрушку), майонез. На розжа-
рену сковороду, змащену олією, 
вилити ополоник тіста, як тіль-
ки схопиться, викласти 1 ст. л. са-
лату, одразу накрити другим бо-
ком і перевернути. Кінці чебуре-
ка трохи прим’яти виделкою, як 
тільки сир почне розплавляти-
ся, кінці самі схопляться. З цих ін-
гредієнтів вийде 8-9 чебуреків на 
сніданок. Швидко і смачно!

Чебуреки 
найпростіші

Потрібно: для тіста - вода га-
ряча - 200 мл, борошно, олія - 2 ст. 
л., сода - 1 ч. л., сіль - 1 ч. л. Фарш: 
400 г, кефір - 2 ст. л., морква - 1 шт., 
цибуля - 1 шт., зубки часнику - 2 
шт., спеції.

Приготування: всі інгреді-
єнти для тіста (крім борошна) 
з’єднати і швиденько додати бо-
рошно. Перемішувати ложкою, 
бо гаряче. Коли ложкою вже буде 
важко перемішувати, обережно 
перемішувати рукою, тісто тепер 
вже тепле і приємне. Замісити 
еластичне тісто, щоб не прилипа-
ло до рук. Розкотити пласт тіста і 
мискою витискати круги. На одну 
половину круга класти фарш, на-
крити іншою половиною, защіпа-
ти краї вилкою. Смажити на олії з 
двох боків. Начинка: моркву і ци-
булю бланшувати на олії, остуди-
ти. Додати до фаршу, також до-
дати спеції, кефір і роздавлений 
часник. Перемішати. 

 Якщо не любите, моркву і ци-
булю можна не додавати, або до-
дати дрібно порізану сиру цибу-
лю. Кефір додається до фаршу, 
щоб він був соковитим.

У наступних випусках 
«Нашого ДНЯ» читайте 

рецепти смачних біляшів 
та інших домашніх страв. 
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Українські анекдоти

Відповіді

Дружина з качалкою в руках - найдосконалі-
ший детектор брехні.

* * *
Завдання дружини - витрачати стільки, щоб 

не вистачило на коханку. 
* * *

Неділе, передай понеділку хай не приходить!
* * *

Кішки зберігають великі таємниці. Напри-
клад, як цілими днями їсти, спати і при цьому 
зовсім не товстіти.

* * *
Парадокс: після 60 років категорично забо-

ронено керувати поїздами, літаками, автобуса-
ми. А ось країною - без проблем.

* * *
Зарплата шепоче: 
- Давай, підемо  куди-небудь? 
Я їй відповідаю: 
- Вдома сиди, маленька ще.

* * *
У зв’язку з морозами, в усіх маршрутках ло-

терея: зітри захисне покриття на вікнах і дізнай-
ся, де ти є.

* * *
- Я занадто гарна для тебе. Ти мене не вар-

тий!
- Змий спочатку весь макіяж. Змиєш, а тоді й 

поговоримо.
* * *

Під час ворожіння на ромашці існує два ва-
ріанти: «любить» і «якась неправильна квітка». 

* * *
Одна блондинка скаржиться іншій:
- Мій комп’ютер не бачить принтер. Я вже й 

монітор до нього повернула, а він всеодно пише, 
що не бачить. Що мені робити?

- Пальцем покажи.
* * *

- Ти так схудла! Це нова дієта?
- Ага! Морква, буряк і картопля.
- Як готувала: варила чи смажила?
- Копала!

* * *
- Ти хто за знаком зодіаку?
- Риба.
- А я - пиво. Ми ідеально один одному підхо-

димо.
* * *

Полювання - це спорт, особливо коли патро-
ни закінчилися, а кабан ще живий.

* * *
Сто грамів горілки замінюють годину медита-

ції. А після півлітри відкриваються всі чакри і тре-
тє око починає бачити в кожній жінці красуню.

* * *
Бабуся запитує:
- Хто розбив тарілку?
- Мама. Але винуватий тато. Він присів, коли 

тарілка летіла йому в голову.
* * *

Пливе жаба. Бачить - карась хлюпається. 
- Карась, що ти тут робиш?
- На рибалок чекаю!
- Ну й, дивак! Жити набридло?
- Та ні, просто ми з крокодилом на полюван-

ні - я принада, а він в очереті заховався.

Втрачений студентський квиток на ім’я 
Яремишин Мар’яни Дмитрівни.

Вважати недійсним

Курйоз П’яна німкеня навмисне 
змила в унітаз 400 тисяч євро

У Німеччині Ангелі Майєр по-
щастило виграти в лотерею 400 
тисяч євро. Однак жінка втопила 
свій виграш в унітазі.

Як повідомляє «Mirror», з невідо-
мих причин переможниця не хоті-
ла оплачувати рахунки за лікуван-
ня, які залишилися від її покійного 
чоловіка. Роздумуючи над тим, як їй 
розпорядитися виграними гроши-
ма, вона за вечір випила п’ять пля-
шок шампанського. У стані сильного 
алкогольного сп’яніння, жінка ви-
рішила, що нікому не віддасть свій 

виграш і вирішила здихатися вели-
кої суми. Взявши всю суму, а це 800 
банкнот по 500 євро, пішла в туалет 
і змила в каналізацію весь свій ви-
граш.

Тож тепер їй знов немає чим пла-
тити за лікування свого покійного 
чоловіка. Будинок для людей похи-
лого віку, де до смерті перебував і лі-
кувався чоловік Майєр, подав на жін-
ку в суд. Однак не існує закону, який 
забороняє громадянам Німеччини 
змивати гроші в унітаз. Тож до слу-
хання справа не дійшла. 



ГОРОСКОП
з 5 до 11 лютого
Овен
Несподiвано ви зустрiнетеся 

з потрiбними людьми. У вас 
з’являться цiкавi проекти i пер-
спективи. Бiльше спiлкуйтеся, але 
остерiгайтеся плiток.

Телець 
Доведеться зайнятися 

сiмейними проблемами. Будьте 
готовi придiлити близьким бiльше 
уваги, нiж зазвичай. У справах кра-
ще надати перевагу давнiм питан-
ням.

Близнюки 
Найближчим часом ваш девiз 

«не було б щастя, та нещастя допо-
могло». Без труднощiв не обiйтися, 
але саме завдяки їм ви отримаєте 
хороший результат.

Рак 
Незалежно вiд того, працює-

те ви чи вiдпочиваєте, продумуйте 
свої плани i дiї заздалегiдь. Це до-
поможе вам не пропустити щось 
важливе. У вихідні відпочиньте в 
колі сім’ї.

Лев 
Ви ризикуєте потрапити в не-

приємну ситуацiю, тому дотримуй-
теся всiх правил i законiв. У вихiднi 
можливе сприятливе вирiшення 
наболiлих питань.

Діва 
Вам доведеться змiнити свої 

плани, але не поспiшайте нарiкати 
на долю. Придивiться – i тодi 
ви знайдете позитив у тому, що 
вiдбувається. У робочих моментах 
намiчаються змiни у кращий бiк.

Терези 
Ви завжди намагаєтеся трима-

ти руку на пульсi, тож не дивно, 
що першим дiзнаєтеся новини. На 
цьому тижнi доведеться займати-
ся фiнансовими справами. Уникай-
те сумнiвних пропозицiй.

Скорпіон 
Несприятливий перiод для поїз-

док. А якщо все ж запланували ку-
дись їхати, будьте уважнi. У власно-
му життi доведеться зробити робо-
ту над помилками.

Стрілець 
Саме зараз ви зможете позбути-

ся всього зайвого. Це стосується як 
речей, так i документiв. Останнiм 
часом вам доводиться займатися 
чужими проблемами. Знайдiть час i 
для власних iнтересiв.

Козеріг 
Не варто пливти проти течiї, 

змiнювати обставини. Краще зали-
шити все так, як є. Якщо не можеш 
змiнити ситуацiю, змiни ставлення 
до неї.

Водолій 
Можливi сварки з оточуючи-

ми. Не переймайтеся через це, але 
й спалювати мости не радимо, 
оскiльки конфлiкт, який виник за-
раз, затягнеться не невизначений 
час.

Риби 
Коли щось не вдається зроби-

ти, не поспiшайте самi й не при-
мушуйте це робити iнших. Час усе 
владнає і розставить на свої міс-
ця. Плануйте важливі справи на 
четвер–п’ятницю, фортуна на ва-
шому боцi.
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Тернопіль багатий на народних 
умільців і талановитих лялькарів, але 
досі у нас не було куточка, де можна було 
б зібрати і показати їх творіння. Тому му-
зей національної іграшки став надзви-
чайно цікавим і потрібним відкриттям 
для нашого міста. З часу його заснуван-
ня у серпні 2013 року іграшковий фонд 
значно розширився – щоразу на полич-
ках з’являються нові екземпляри. 

Коли заходиш у виставкову залу, то 
відразу ж піднімається настрій та роз-
бігаються очі від розмаїття іграшок. 
Особливе місце в експозиції займають 
ляльки-мотанки. Кожна з них – ціка-
ва по-своєму і має певну символіку. Зо-
крема, є лялька, наповнена цілющи-
ми травами – Трав’яничка. ЇЇ ві-
шали над дитячою колискою.  
Круп’яничка  (наповнена зер-
ном)– це оберіг достатку в сім’ї. 
Лялька щастя з довгою косою. 
Ляльку-десятиручку в давни-
ну дарували жінкам на весіл-
ля – вона мала допомогти сво-
їй власниці справлятися з усі-
єю домашньою роботою.

Поряд розмальовані іграш-
ки з глини, які виготовили ви-
хованці народної школи ре-
месел під керівництвом Оль-
ги Мельничук, а також персо-
нальна виставка учня Терно-

пільської ЗОШ №22 Юрія Решетніка. 
У музеї є кілька колекційних ля-

льок, дуже популярні сьогодні сканди-
навські ляльки-тільди, які виготовила 
Ольга Смик, ляльки-попики Тетяни Ку-
харської. Також тут можна побачи-
ти колекції ляльок від 
Зоряни Удич, Людмили 
Павлової, Алли Шушке-
вич, Галини Дудар, Оль-
ги Гасай. Є колекційні 
солдатики від Олексан-
дра Башти. 

Під час екскурсії му-
зеєм мені пощастило зу-
стріти майстриню Марію 
Гадзалішин, яка виготов-
ляє каркасні ляльки та 
кавові іграшки. 

– Я з радістю принесла 
кілька своїх робіт у музей 
і дуже рада, що вони тут 
живуть, адже вдома не за-
вжди вистачає місця, щоб гарно розста-
вити всі свої творіння, – каже пані Марія.

У її доробку – близько сорока ляльок. 
На виготовлення одної витрачає від од-
ного до кількох місяців. Власноруч ство-
рює всі деталі, тож її ляльки – це справ-
жні витвори мистецтва. 

На окремому столі – іграшки народів 
світу. Тут є експо-
нати з Вірменії, 
Росії, Лівії, Болга-
рії, Молдавії, Ав-

стрії, Словаччини, Іспанії, Шотландії та 
країн Африки. 

У музеї регулярно проходять ціка-
ві майстер-класи з виготовлення ігра-
шок. А нещодавно відбувся святковий 
карнавал «Іграшка і я». Його учасника-
ми були учні молодших класів у карна-
вальних костюмах з улюбленими іграш-
ками. Вони розповідали вірші, танцюва-
ли, співали пісні. Такі дитячі свята у бі-
бліотеці планують проводити двічі на 
рік, а ще під час канікул хочуть організу-
вати у музеї вечірні читання у піжамах з 
ляльками на подушках. 

– Іграшка завжди йде поряд з кни-
гою у вихованні дитини. Якщо за допо-
могою книги малюки навчаються чо-
гось нового, то під час гри вони закрі-
плюють ці знання на практиці, – каже 
координатор роботи музею, відома тер-
нопільська письменниця Ірина Мацко. 
– Є багато іграшок, які створюються за 
мотивами книг і мультфільмів. Тому в 
нашій бібліотеці книги та іграшки вда-
ло поєднуються. Музей дуже сучасний 
та динамічний. У нас не лише можна ди-
витися на експонати, а й гратися ними, 
досліджувати їх та навчитися виготов-

ляти власноруч. А ще іграшки 
допомагають нашим читачам 
пізнавати українську культуру 
та історію, той глибокий зміст, 
який наші предки вкладали в 
національні ляльки. 

Недавно у музеї оголо-
сили конкурс на кращу ав-
торську ляльку. Щоб взя-
ти у ньому участь, потріб-
но до 1 березня надіслати 
фото свого виробу на елек-
тронну адресу: irma21@i.
ua або за адресою у Терно-
полі: вул. Стуса, 4 з позна-
чкою «На конкурс іграшки». 
У листі вказати ім`я, пріз-

вище, по-батькові, місце робо-
ти, вік і контактні дані. Деталі щодо 
участі в конкурсі можна дізнатися 
за телефонами: (0352) 26-51-72, 066-
413-90-77. Уже почали надходити за-
явки від умільців з усієї України.  Пере-
можців назвуть під час фестивалю 
ляльок, який пройде у Тернополі впер-
ше 20-21 березня з нагоди Міжнарод-
ного дня лялькаря. 

Юля ТОМЧИШИН

Мандрiвка 
у свiт дитинства

Близько сотні оригінальних іграшок оселилися у музеї 
національної іграшки, який віднедавна діє при Тернопільській 
дитячій бібліотеці №5 на вулиці В. Стуса, 4.  Є тут ляльки-мотанки, 

скандинавські тільди, глиняні іграшки та ляльки із різних куточків 
світу. Кожен експонат особливий та цікавий по-своєму. Бібліотекарі 
кажуть, що після відкриття музею у їх закладі побільшало відвідувачів, 
а на екскурсії сюди приходять діти з усього міста. 


