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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Київ – у вогні, люди – у небезпеці,
Україна – на межі громадянської війни

Детальніше – на 2-ій стор.
Народний синоптик

22 лютого - Никифора-Панкрата. З цього
дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. 24 лютого - Прохора Печерського. У народі цього святого називають Прохір-Зимоох. Наші
предки казали: «До Прохора стара охала: «Ой, студено!». Прийшов Прохір та
Влас - скоро весна у нас».
Або: «Прохір - на тепло
повернув». Якщо 23, 24,
25 лютого іній на деревах
- слід чекати дощу на Мокія Мокрого (24 травня),
а це означає, що все літо
буде «мокрим». 25 лютого - Олексія-чудотворця.
Якщо цього дня відлига влітку буде добре ловитися риба. Зоряне небо - на
гарний збір зернових. Сонячний день обіцяв багатий урожай яблук.

Погода
в Тернополі
й області
19 лютого - хмарно з проясненням, у другій половині дня дощ, вночі 0-1 градус морозу, вдень 7-8 градусів тепла. Схід сонця - 7.17, захід
- 17.45.
20 лютого - хмарно, дощ, вночі 2-4, вдень 5-6 градусів тепла. Схід
сонця - 7.15, захід - 17.47.
21 лютого - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 0-2 градуси мо-

розу, вдень 5-8 градусів тепла. Схід
сонця - 7.13, захід - 17.48.
22 лютого - хмарно, дощ, вночі 0-1, вдень 4-5 градусів тепла. Схід
сонця - 7.11, захід - 17.50.
23 лютого - хмарно, дощ, вночі 1-2, вдень 2-3 градуси тепла. Схід
сонця - 7.09, захід - 17.52.
24 лютого - хмарно, можливий
невеликий дощ, вночі 0-1, вдень 4-5
градусів тепла. Схід сонця - 7.07, захід - 17.53.
25 лютого - хмарно, можливий
невеликий дощ, вночі 0-1 градус морозу, вдень 3-6 градусів тепла. Схід
сонця - 7.05, захід - 17.55.

Магнітні бурі в лютому. До кінця цього місяця «штормитиме» ще
двічі. Зокрема, магнітні коливання очікують 21 і 26 лютого.

О восьмій годині вечора силовики розпочали наступ на
останній оплот національного спротиву – Майдан Незалежності зі сторони Європейської площі та вулиці Інститутської. Вони почали ламати барикаду, не дивлячись на те, що
на ній стояли люди. Окрім того, «запрацювали» водомети і
почали вибухати світло-шумові гранати.
Також до Майдану прямували два БТР, але один із них
активістам вдалося підпалити.
Станом на 21 годину 40 хвилин силовики продовжували спроби зачистити Майдан Незалежності, мотивуючи це
«антитерористичною операцією», -повідомила «Українська
правда».
Зайнялася барикада на Хрещатику з боку Європейської
площі, горіли невеличкі намети біля Будинку профспілок.
Лікарі виносили поранених, декому надавали допомогу
безпосередньо на Майдані.
На заклики лідерів опозиції оголосити перемир’я до ранку, щоб «не втопити Україну в крові», «Беркут» не реагував.
Чимало експертів зійшлися на думці, що влада де-факто
ввела надзвичайний стан…
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боротьбу вже сьогодні.

ПОЧНИ З СЕБЕ!

З

араз не час опускати руки і пливти
за течією подій. Не час також і
підіймати їх, здаючись на примхи
долі.
Тільки стискати міцніш кулаки, тримати
тіло в напрузі, відчуваючи кожен свій м’яз і намагатись використовувати гаряче серце як двигун для продукування мозкових імпульсів, а не
як всепоглинаюче вогнище ненависті.
Штаб національного спротиву Тернопільщини усвідомлює, що перемир’я – це просто черговий хід конем, який влада використовує, вигадуючи, яким чином може усім нам поставити шах
або мат. Режим внутрішньої окупації, а також ті,
що стоять за плечима цих бандитів, ніколи не
ідентифікували себе представниками народу, ніколи не будували планів щодо покращення життя звичайних українців, тому взивати до їх честі
та совісті як мінімум нерозумно. Вони прийшли
на свої пости, аби «царювати» і грають на втримання цих привілеїв, на стабільне нарощення
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власних капіталів. Нам же своє робити.
Повстання аж ніяк не придушене і це найголовніше. Воно ще не досягло своєї мети, отже
боротьба за краще майбутнє триває. Якщо на
часі є звільнення адміністрацій по Україні задля порятунку сотень активістів – то ми це робимо, аби люди могли повернутися в свої сім’ї,
відновити сили. Нам усі вони вкрай потрібні.
Але влада має пам’ятати: якщо громада зайшла
один раз, то вона це зробить знову, щойно виникне така необхідність.
Штаб національного спротиву Тернопільщини продовжує свою роботу: функціонує намет оргкомітету, проводяться різнопланові акції, розростається місцева народна самооборона. На даний час наші активісти максимально
мобілізовані у столицю для боротьби з режимом внутрішньої окупації. Сьогодні настав час,
коли не варто сподіватися на когось – кожен повинен розпочати робити крок уперед. Будь-яка,
навіть найменша цеглинка є важливою на будівництві. Тож давайте спільно разом будувати
свою українську державу!
Володимир СТАЮРА,
керівник Штабу національного
спротиву Тернопільщини.

Тема тижня

У Тернополі готові
приймати поранених з Києва

Вчора ввечері тернополяни покинули свої офіси й домівки та зібралися на центральній площі міста. На мітинг людей
привели криваві події в центрі столиці. Тернополяни висловили обурення і занепокоєння ситуацією в країні. Жінки молилися та плакали, чоловіки записувалися для поїздки до Києва.
Міський голова Тернополя Сергій Надал провів екстрену
нараду з керівниками структурних підрозділів міськради. Він
повідомив, що лікарні обласного центру готові приймати поранених з Києва та інших міст України. Водночас, у зв’язку з можливими провокаціями, всі служби міськради, які забезпечують
життєдіяльність міста, перевели у цілодобовий режим роботи.
Про надзвичайні події тернополян просять повідомляти на «гарячу» телефонну лінію міськради: 15-80,
40-20-02 або 067-351-57-10.
«Владний режим перейшов межу. На вулицях Києва розпочалась війна. Центральна влада ганебно, брутально і зверхньо відповіла мирним громадянам на їх протест. Влада відмовилась від цивілізованого діалогу з громадянами. Ми повинні
боротись. Сьогодні розганяють людей на вулиці, завтра - увірвуться в квартири», – зазначив Сергій Надал.
З подібною заявою виступив і голова обласної ради Василь Хомінець.
«Україна опинилась на межі внутрішнього військового
конфлікту. Під час переговорного процесу влада намагається
втопити в крові мирну ходу народу до свого парламенту. Гинуть люди, сотні поранених. А найвищі органи влади віддають злочинні накази на кшталт найжорстокіших тиранів чи
окупантів – кидати у людей гранати, стріляти...
Нині, як ніколи раніше, знову актуальне для нас слово Великого Кобзаря: «Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За
вас правда, за вас слава І воля святая!», – зазначив Василь Хомінець, засудивши насильство щодо мітингарів.

Київ – у вогні, люди – у небезпеці,
Україна – на межі громадянської війни
Тривожні новини з Києва почали надходити ще зранку, коли колони мітингарів вирушили під стіни Верховної Ради. Саме у будинку під куполом о 10-ій годині мало відкритися чергове пленарне засідання сесії парламенту, на якому опозиція планувала поставити на голосування акт про відновлення конституційного ладу в Україні, або, іншими словами, відновити
чинність Конституції 2004 року. Та не так сталося, як гадалося. В апараті ВР ніяк не хотіли
реєструвати цей законопроект, а приймати його «з голосу» провладна більшість навіть не
збиралася. У результаті депутати трьох опозиційних сил та деякі позафракційні заблокували трибуну, а регіонали і зовсім залишили сесійну залу.

Тим часом події на підступах до Верховної Ради почали
розвиватися настільки стрімко та непередбачувано, що годі
було встигнути бодай попередньо проаналізувати їх. Небо
над столицею знову вкрилося чорним димом, почали лунати вибухи і постріли, вогонь охопив центральний офіс Партії регіонів, міліцейські машини. Стрічки інформаційних
агенств зарясніли повідомленнями про жертви і потерпілих
як серед активістів, так і серед правоохоронців.
МВС та СБУ виступили з офіційною заявою, у якій закликали мітингарів вгамуватися та попередили, що в іншому випадку будуть діяти жорстко, наскільки це дозволяє законодавство.
Про те, що слова силовиків не розійшлися з ділом, підтвердило
фото, на якому видно, що бійці внутрішніх військ з’явилися на
вулицях з автоматами Калашникова у руках.
Про посилення протистояння повідомили і регіональні ЗМІ. Зокрема, в Івано-Франківську активісти повтор-

но захопили ОДА. Кількадесят учасників Правого сектора
і представники Штабу національного спротиву повернули
контроль над цим адмінприміщенням. Міліція опору не чинила. Працівники адміністрації залишили будівлю.
Справжні бої за ОДА розгорілися і в Тернополі. Також у
Львові та Тернополі оголосили загальну мобілізацію на Київ.
У вівторок ввечері з обох міст відправлять автоколони та автобуси з людьми, які мають посилити самооборону у Києві. Запис
добровольців розпочався. Штаб національного спротиву Тернополя просить добровольців брати із собою теплі речі і засоби захисту. У Львові та Тернополі люди збираються на Майдані, де можуть почути про останні події і послухати активістів.
Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок закликав усіх чоловіків негайно їхати до Києва.
Вечір не приніс затишшя і заспокійливих новин. Силовики штурмом захопили «Український дім», впритул наблизившись до Будинку профспілок, зусебіч оточили Майдан
Незалежності, на якому готуються тримати оборону близько двадцяти тисяч людей. Серед них – народні депутати та
лідери опозиції.
На час верстки газети за різними даними під час сутичок
у столиці загинуло щонайменше дев’ятеро людей, у їх числі
і наш земляк. У повідомленнях йдеться про сотні поранених
та побитих, серед яких чимало журналістів.
Смерть почала збирати свій щедрий урожай, косячи суцвіття нації. Країна постала над прірвою україно-української
війни...

Духовність

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№8 (37)/19 лютого 2014 року

3

Ганна Зьомко врятувала
двісті старовинних ікон
Святині увібрали в себе сльози, надії
і щирі прохання людей про допомогу

Б

лизько сотні давніх
ікон привезла
у Тернопіль
вчителька із села Мирне
Підгаєцького району.
Сімдесятирічна Ганна Зьомко збирає образи уже чверть
століття. У її колекції – старовинні ікони, намальовані на папері, тканині, склі, вишиті на канві і прошиті нитками. Днями їх презентували
тернополянам у рамках відзначення 50-річчного ювілею
навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум ім. Патріарха Й. Сліпого» .
Ганна Зьомко почала збирати ікони, аби врятувати їх від

руйнації та знищення. Люди
часто виносили їх на горище
або навіть спалювали ті, що залишалися у закинутих будинках. Жінка не могла дивитися на це спокійно, тому ходила
від хати до хати і просила віддавати їй старі образи. У рідному селі вона зібрала близько двох сотень давніх святинь.
Згодом частину з них люди повернули у свої домівки, усвідомивши їх цінність. А близько сотні розмістили у шкільній
світлиці. Тут створений справжній музей релігії, адже кожна
ікона має цікаву історію та випромінює молитовну енергетику кількох поколінь.

Пані Ганна зберегла образи,
які привозили із святих місць,
надсилали із далеких заслань
та вимінювали на хліб у страшні часи Голодомору.
Одна з найстаріших ікон у
колекції Ганни Зьомко має більше 200 років. Це багатоликий
образ, який був чи не в кожній
хаті. На ній зображений Спаситель, Божа Мати, Святі Миколай та Михайло, ангели. Кожен
експонат виставки особливий і
сповнений духовної сили.
– Святині увібрали в себе
сльози, надії, щирі слова і прохання людей про допомогу, – розповідає Ганна Зьомко. – Ось, наприклад, ікона Свя-

того Валентина допомогла одній хорошій сім’ї, у якій 15 років не було дітей. Після того, як
у їх домі з’явився цей образ, у
подружжя народилося троє нащадків.
На ювілей школи-колегіуму
також завітали учні Мирненської школи. Діти раді, що стародавні святині з їхнього села
побачать у Тернополі.
– Ікони дуже дорогоцінні.
Є такі, що збереглися тільки в
нашому селі,- каже школярка
Вікторія Дмитришин. – Тому
до нас, у світлицю, часто приходять гості, аби подивитися
на скарб села.
Юні мирнівчани пригостили

всіх відвідувачів виставки смачними пиріжками, а також заспівали кілька духовних пісень.
– Ця виставка особливо актуальна у наш час, коли йде активне протистояння темних і
світлих сил, а весь український
народ виборює право на гідне
життя, – зазначив ініціатор заходу, заступник міського голови Леонід Бицюра. – Адже сьогодні всі ми особливо потребуємо Божого натхнення та благословення. Ікони перебуватимуть у стінах школи-колегіуму
близько тижня. Потім виставку покажуть у всіх школах Тернополя.
Юля ТОМЧИШИН.

«Революційне» піаніно звучало у Тернополі
Музика об’єднує українців...

В

есь світ облетіла фотографія
хлопця,
який у перші дні Євромайдану грав на фортепіано
у Києві, перед мовчазною шеренгою «беркутівців». Євромайданівці гуртувалися біля
цього інструмента, співали пісень. Відтоді піаніно стало своєрідним символом українського мирного спротиву, показником культури і свідомості революціонерів.
Музичні інструменти, пофарбовані в синьо-жовтій гамі,
вже звучали у Львові, Харкові,
Донецьку, Рівному, Луганську,
Кіровограді, Чернівцях, Черкасах. У неділю «революційне»

піаніно з’явилося і в
Тернополі. Презентували його за годину
до народного віча біля
пам’ятника Степану
Бандері.
Для тернополян
влаштували імпровізований концерт просто неба. Спершу за піаніно сіли професійні піаністи, а потім долучилися шанувальники ідеї – цілий натовп
оточив музичний інструмент,
знайшлося багато охочих підіграти публіці, яка із задоволенням співала революційних
і стрілецьких пісень.
Незвичайне піаніно у Тернополі з’явилося завдяки ініціативі кількох студентів.
Придбали інструмент за символічну ціну – 400 гривень.
Згодилася його продати тернополянка, яка сама знайшла
активістів.
– Ми шукали в магазинах,
телефонували за оголошен-

нями. Але вартість інструментів була дуже високою. Врешті,
вирішили самі розмістити оголошення. Відгукнулася літня
жінка, яка розповіла, що була
б рада, якби її піаніно згодилося для такої справи. Впродовж
трьох днів ми його фарбували
у синьо-жовтий колір, витратили 12 банок фарби, – розповів один з координаторів акції,
студент Тернопільського економічного університету Михайло Жирівський.
Інструмент прикрасили
символічними малюнками. Є
на ньому тризуб і герб Тернополя, а також напис «Свободу чесним», яким активісти закликають припинити переслідування активістів Майдану.
Зображенням людини у вогні вшанували всіх протестувальників, котрі серед полум’я
і куль боряться за справедливу
та незалежну Україну.
Надалі координатори акції
планують залишити піаніно на

центральній площі міста – Театральній, аби зіграти на ньому міг кожен охочий. Музика,
впевнені тернопільські митці, – це один із найкращих способів об’єднати людей. А згодом активісти хочуть відкрити в Тернополі музей революції. Перший експонат для нього вже є.
Антоніна БРИК.

4

№8 (37)/19 лютого 2014 року

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Наголос

В України та українців є лише один шлях
і він - до перемоги

М

инулої неділі у Тернополі біля монумента Степану Бандері відбулося
велелюдне віче, на якому крім місцевих активістів та координаторів
народного спротиву також взяли участь народні депутати – свободівці
Михайло Головко і Андрій Міщенко та позафракційний Петро Порошенко.

На зібранні кілька тисяч
тернополян з усіх куточків краю
ще раз переконалися у важливості своєї безпосередньої підтримки акцій з кардинального
оновлення країни. Священики, а
потім гості намагалися спрямувати енергію, надії та сподівання людей у єдине русло мирного наступу на владу, закликали
їх до мобілізації зусиль з метою
тиску на парламентську більшість, яку «тримає на короткому повідку» президент.

- Депутати повинні трястися не за свої привілеї та статки,
вони мають боятися не диктаторів, а народного гніву, - зокрема наголосив Михайло Головко.
«Червоною ниткою» у виступах йшлося про необхідність
об’єднання українців Сходу і Заходу, Півдня і Півночі та збереження соборності України.
- Наша місія, наша функція
сьогодні – напряму говорити зі
Сходом: «Друзі, ви наші побратими. Для нас наша єдність по-

над усе, у нас є спільні вороги,
у нас є спільні друзі, нас нічого
не роз’єднує. У нас на сьогодні є
спільний ворог, який всім заважає жити – це корупція, це злочинці при владі, це міліція, яка
не захищає людей, це суди, у
яких немає справедливості, це
уряд який краде, і він краде так
само, як в Тернополі, так і в Луганську», - сказав Петро Порошенко і визначив пріоритетне
завдання опозиційних сил на
найближчу перспективу, - Зараз

важливо бути не тільки на віче
у Києві, а й треба бути з людьми
в регіонах. Люди повинні знати з першоджерел, що робилося,
які плани, чого чекають від них,
яким чином ми, об’єднавшись,
будемо координувати наші дії
для того, щоб перемогти.
Уже очевидно, що сьогодні,
у час великого всеукраїнського
скресу, нікому не вдасться відсидітися у «власному танку», залишитися у «своїй хаті скраю».
Якщо українці не вийдуть на вулиці, щоб висловити свої справедливі претензії до влади, вона
прийде до них – грабувати чи
катувати, відбирати бізнес чи
арештовувати. Саме таким, на
думку виступаючих, є прогнозований розвиток подій, якщо суспільство зневіриться і, піддавшись на провокації узурпаторів,
припинить активний спротив.
Відтак, дороги назад в українців уже немає, а їх шлях до суверенної та заможної України
повинна увінчати тільки перемога. Заради цієї вікторії вже за-

гинули люди, ще кілька десятків активістів зникли без вісти,
а сотні були скалічені «беркутівцями» та «тітушками».
Також учасники недільного
віча вдячно вітали кожне слово виступаючих про те, що якби
не було протестного Тернополя,
десятків інших міст та сотень
селищ по всій Україні, не було б
Майдану у Києві, не повстала б
нація, яка сьогодні крок за кроком виборює не тільки свої європейські перспективи, а й повертає свою гідність, свої законні демократичні права.
- Я люблю тебе, Тернополе! Я люблю тебе, Україно! – завершив свій виступ Петро Порошенко, і більше чотирьох тисяч наших краян, які вщерть заповнили не тільки площу біля
пам’ятника Степану Бандері, а й
сходи, що ведуть до приміщення
обласної ради, та вулицю Крушельницької, подумки повторили ці слова як клятву, як освідчення, як заклик до дії.
Юрко СНІГУР.

Петро Порошенко: «Щогодини упродовж чотирьох років діяльності
уряду суверенний борг України збільшувався на мільйон доларів»

П

П

ід час короткого брифінгу
Петро Порошенко зокрема
відповів і на запитання
кореспондента «Нашого ДНЯ».
- Петре Олексійовичу, зараз опозиція всіляко спонукає Верховну раду повернутися до Конституції 2004 року.
Але, чи зможе результативне голосування за цей документ розв’язати безліч нагальних суспільно-політичних
та соціально-економічних проблем,
якщо і надалі у парламенті працюватиме провладна більшість?
- Повернення до Конституції 2004
року не може бути метою. Це тільки засіб, інструмент, яким ми намагаємося модернізувати країну, який захистить її від
диктатури. Чим керуються зараз мажоритарні чи депутати з провладної більшості, що стримує їх? Лише страх за власне благополуччя та бізнес. Сьогодні про-

еребуваючи
у Тернополі,
народний
депутат
пройшовся
центром файного
міста, зустрівся
з деякими
депутатами
обласної і міської
рад, журналістами
всеукраїнських
та регіональних
засобів масової
інформації.

курори, міліція, податківці можуть зробити все, що завгодно, бо вони де-факто
не залежать від парламенту. Я вас запевняю, якщо ми доб’ємося того, що кожен
міністр буде затверджуватися у Верховній Раді депутатами, це буде потужним
фактором переформатування більшості.
Скажіть, будь ласка, що роблять у нинішній парламентській більшості мажоритарники від Волині, Хмельниччини,
Рівненщини? Кого вони представляють?
Звичайно, не людей, які їх обрали. Інша
справа, що саме ці депутати сьогодні перебувають під величезним тиском. Як вони
зможуть залишатися у провладній команді, коли зміняться правила формування
цієї влади? Саме тому ми кажемо: не треба спотворювати волевиявлення громадян. Українці не голосували за той пакет
повноважень, якими зараз володіє президент, адже у 2010 році вони обирали гла-

ву держави з повноваженнями
2004 року. Крапка. Немає права
президент одноосібно призначати міністрів. Немає права на сьогодні у такий спосіб формуватися парламентська більшість,
бо, якби діяла Конституція 2004
року на час виборів до ВР у 2012
році, однозначно опозиція мала
б більшість. Тоді не було б того
що маємо зараз, Україна зберегла б життя шести своїх героїв,
здоров’я більше двохсот скалічених активістів.
Чи можемо ми зараз залишати це питання без відповіді?
Чи можемо ми зараз не зважати на економічний колапс, до якого довели Україну цей уряд і ця влада? Я розрахував: щогодини упродовж чотирьох
років діяльності уряду суверенний борг
держави збільшувався на мільйон доларів. Вдень і вночі, у вихідні дні вони брали у борг мільйон доларів і клали собі у
кишеню, сподіваючись, що повертати доведеться усім українцям.
Хто це може терпіти? У який спосіб
так може працювати економіка?
Зараз ми бачимо результати такого
«господарювання» у вигляді надрукованих паперових грошей, зашморгу на шиї
українського бізнесу у загальному, тиску
на дрібних і середніх підприємців, знищення і рекетирства великого бізнесу,
абсолютно неприйнятних функцій прокуратури і таке інше. Саме це, а не лише
європейська інтеграція, вивело людей на

Майдан у всіх містах України.
Ми абсолютно знаємо, що треба робити. Ми готові взяти відповідальність
за ситуацію у країні, підписати угоди
про асоціацію з ЄС та з Міжнародним валютним фондом, але на значно м’якших
умовах, продиктованих низьким рівнем
життя найменш захищених верств населення. Ми почнемо співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку
та з Європейським інвестиційним банком. Ще для України можуть бути відкриті кредитні лінії для кардинального реформування житлово-комунального господарства. Також слід звернути увагу і на
розвиток інфраструктури. Іншими словами, тільки прозора політика нової влади може бути запорукою того, що Україна вийде з цієї кризи. Не треба нам російських грошей, бо вони спрямовуються тільки на проїдання. Ми здатні долати проблеми самостійно, ми вміємо працювати.
- Звільняючи адміністративні будівлі та розблоковуючи вулиці, опозиція
говорить про мирний наступ на владу…
- На сьогодні наша тактика є такою:
ми ведемо переговори і готові до мирного розвитку подій. Але, зверніть увагу,
президент уже два тижні не зустрічався з
лідерами опозиції, а тому, як на мене, він
просто затягує час. Тож ми повинні чітко
розуміти, якщо так триватиме й надалі,
то своє вагоме слово буде змушений сказати саме Майдан. А, цілком очевидно,
що шукати компроміси на вулиці значно
складніше, ніж за столом.
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Тернополянин зібрав музичні інструменти

ЗI ВСЬОГО СВIТУ
Н

Петро Катола з донькою і сином
Зіграє і на лютні, й на барабані

Чоловік розповідає про кожен інструмент зі своєї колекції, і зіграти
може також на кожному. А почалося все
з родинного захоплення.
– У мене батько і двоє братів – музиканти, – каже пан Петро. – Колись ми
навіть грали разом. Вдома завжди були
музичні інструменти, тож саме вони
стали першими експонатами колекції. То були баян, труба, тромбон. А згодом мешканці села почали приносити
свої інструменти, які припадали пилом
у них вдома. З часом я почав цілеспрямовано збирати експонати. Тож тепер у
музеї є музичні інструменти, незвичні
для нашого краю.
До пана Петра вони потрапляли
різними шляхами: деякі йому дарували друзі, інші він купував сам через
інтернет-магазини. Іноді раритетні речі продають дівчата,
що вийшли заміж за іноземців.
Одна з наших співвітчизниць
продала музиканту арабські барабан і лютню.
– Мабуть, її новоспечений чоловік постійно грав на цих інструментах, тож вона вирішила
позбутися його минулого, – жартує музикант. – А кілька днів
тому з Єгипту привезли мені
ефіопську дудку та барабан. Зараз я більше цікавлюся автентичними народними інструментами, маю примірники практично зі всіх континентів.

езвичайний музей створив у
селі Ішкові Козівського району
тернопільський музикант і
колекціонер Петро Катола. Він зібрав у
ньому музичні інструменти зі всього світу.
Стіни музею завішані cкрипками й трубами,
дудочками різноманітних форм і кольорів, у
кутках причаїлися гітари й етнічні барабани.
У колекції пана Петра – вже більше сотні
музичних інструментів: духові, ударні,
смичкові. Є серед них і доволі екзотичні,
привезені з Африки, Австралії чи Азії.

«Трембіти» з... Австралії

Окраса музею – африканські барабани. Вони різні і на вигляд, і за звучанням. Такі інструменти й досі використовують африканські шамани під
час різноманітних ритуалів. Є також індійський барабан з тисячолітньою історією – мриданга. В індуїстських релігійних течіях він вважається одним
із восьми священних музичних інструментів.
Серед екзотичних експонатів – дзвіночки з кокосів, бамбуку, шкіряні вироби з піском і склом... За словами пана
Петра, часто походження інструмента
можна прослідкувати за матеріалами,
з якого він виготовлений. Наприклад,
у колекції тернополянина є джиджериду – австралійський родич української трембіти. Таку трубу виготовля-

Під час екскурсії музеєм «Камертон»

ють з деревини, прогризеної зсередини термітами в пору засухи. Аборигени простукують стовбури, знаходять найбільш підхожі за звуком.
Зрізають, за потреби прочищають
зсередини і декорують.
Окремої розповіді варті дримби – маленькі інструменти, що мають форму підківки з тоненьким
металевим прутиком посередині,
з якого і видобувають звук. В Україні вони поширені на Гуцульщині, а в пана Петра є ще й дримби з
В’єтнаму, Китаю та Малайзії.

З допомогою звуку лікують

– У багатьох народів музичні інструменти тісно пов’язані з релігійними віруваннями, – продовжує колекціонер. –
У музеї можна побачити співаючу чашу,
яку східні народи використовують для
медитації і навіть лікують з її
допомогою різні недуги. На вигляд це звичайна чаша, та коли
взяти її в руки і провести над
нею паличкою, вона починає
вібрувати. Мене як музиканта
цікавить інше – тембр, звучання інструментів, адже в кожній
країні вони різні та мають свою
специфіку.
Серед назбираного є справжній раритет – терменвокс. Це
прототип сучасних синтезаторів, винайдений на початку ХХ
століття. Грати на ньому важко, адже керування передавачем звуку відбувається за допомогою рухів руки. Щоправда,
і нині його застосовують деякі
рок-групи задля спецефектів.
Звичайно, серед розмаїття

екзотичних інструментів є і українські
сопілки, цимбали, бандури... У кожного з них – своя історія. Привертає увагу скрипочка, яка належала священику з Глибочка Борщівського району. З
нею отець пройшов усе життя у непрості повоєнні та радянські часи. Є акордеон музиканта-віртуоза з Ішкова. Колись, розповідає пан Петро, у селі був
свій духовий оркестр. Заснований на
початку минулого століття, він проіснував до шістдесятих років. Музикантів оркестру нині можна побачити на
світлинах, які доповнюють колекцію.

Унікальний музей на ентузіазмі

Повернутися у минуле й помандрувати навколо світу, слухаючи розповіді про інструменти різних народів, можуть всіх охочі. На екскурсії в музей, які
проводить пан Петро з родиною, часто
приїжджають школярі. Для дітей, які
найчастіше чують музику зі своїх мобільних телефонів, «живі» інструменти
стають справжньою дивовижею.
– Наші діти зараз мають стільки
електронних забавок, що їх важко зацікавити тією ж скрипкою чи бандурою.
Але коли починаєш розповідати історію інструментів, показувати, як вони
звучать, хлопчики й дівчатка затамовують подих, – каже пан Петро.
Імпровізовані концерти для гостей
музею пану Петру допомагають влаштовувати донька Оленка та син Олексій, які вчаться в музичній школі. Відвідувачі, при бажанні, можуть і самі зіграти. Адже, зауважує музикант, інструменти повинні звучати, інакше втрачається
з ними зв’язок.
Незвичайну колекцію Петро Катола
збирає вже більше десяти років, музейну експозицію впорядкував відносно
недавно – роки півтора тому. Подібних
музеїв, та ще й у сільській місцевості, в
Україні одиниці. Ентузіаст із Тернопілля і надалі планує поповнювати колекцію та відкривати для всіх охочих чарівний світ музики.
Антоніна БРИК.
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У народній олімпіаді
переміг «Сокіл»
Цих вихідних у Тернополі відбулася народна олімпіада. Незвичайні
спортивні змагання присвятили революційним подіям в Україні та Євромайдану. Мешканці області змагалися у киданні бруківки на дальність, метанні списа, в бігу з шинами,
а ще розбирали і збирали на швидкість справжній автомат Калашникова.
Народна олімпіада почалася як і
справжні Олімпійські ігри. Запалили
народний «олімпійський» вогонь в
бочці під гімн Майдану «Горіла шина,
палала». Далі колона спортсменів рушила через центр міста до стадіону,
де і почалися змагання. Емблема народних ігор теж специфічна – чотири автомобільні шини та мішень, яка, за словами організаторів, символізує, що сьогодні кожен мешканець України під загрозою.
Участь в Народній олімпіаді взяли 20
команд з районів області та команда українських емігрантів. Тернополянин Євген
вже більше 15 років живе у Великобританії, але приїжджає в місто до своїх рідних.
Через Майдан затримався довше на батьківщині. Був у Києві і бачив як кидають
бруківку, вирішив і собі спробувати.

лату. Автор каже, що жодного екстремізму тут немає.
– Це не означає, що ми
готові йти і все руйнувати,
– каже пан Микола. – Народ
хоче миру, але знаєте є таке
поняття: хочеш миру - готуйся до війни. Тобто люди
повинні бути готові захи– Якщо чесно, я не
щати свою землю.
підтримую тих хлопців,
Натомість
правоохоякі кидали бруківку, – заронні органи міста вважазначив він. – Але це влають інакше. Організаторів
да довела наших молодих людей до ігор вже попередили про можливі кримінальні протого, що вони змушені так робити. вадження.
Ганьба такій владі.
Переможців першої народної олімпіади нагородиДо речі, бруківку цього разу не ви- ли на недільному вічі. Перше місце зайняла команда
колупували з тротуарів. Мерія спор- ГО “Сокіл”, друге місце отримала команда з Козови, а
тінвентар закупила напередодні зма- третє - хлопці з Кременця. Народну олімпіаду у Тергань.
нополі планують зробити традиційною.
Ідея провести народну олімпіаду
Юля ТИМКІВ.
належить тернополянину Миколі БуФото Івана Пшоняка.
літиків країн ЄС та США, у якому, зокрема, йдеться: «Майже
три місяці український народ
захищає своє право на волю,
демократію та власну гідність.
Сьогодні знову пролилася кров.
сія не мине... Це величезна за- бірських таборах. А досвід УПА Можливий новий, ще більш погроза для суспільства, що така вивчали в академіях США. У ве- тужний, вибух народного гніву.
купа мутантів буде у ньому роз- ликих муках Україна народжу- Він матиме непередбачувані навала геніїв духу і думки… Вели- слідки. За цих обставин «політипорошена».
ка невтручання» ЄС та США на
А ось розповідь студента- ка історія великого Народу.
Проймають душу слова киян- тлі шаленого політичного тиску,
євроактивіста. У відділку до
нього підійшов молодий «бер- ки Ганни: «Повернулась з Майда- економічного шантажу та безкутівець» і зі словами: «Гаварят, ну. Жодного разу стільки не пра- посередньої участі найманців з
ти студєнт, англійскій знаєш, ві- цювала лопатою, ніколи так не Росії у боротьбі з українським
лочкой кушаєш», почав його мерзла... Дехто дуже змучений, народом виглядає як очевидна
лупцювати кийком по голові. у жінок заплакані очі і при цьо- зрада. Ваші політики роблять
Дикість…
му усмішка на обличчі, але не гарні заяви. Але для режиму та
Керівник американської но- це головне. Головне, що жодно- Кремля - це порожній звук. Вони
винної компанії отримав запит го разу в житті не бачила стільки розуміють лише одну мову від Гаазького трибуналу надати люблячих мене очей… Старень- мову сили і конкретних дій.
Чому ви досі не вводите, босписки «Беркута». Про це він по- кий дідусь - інтелігент у дваддай,
адресних санкцій проти
відомив зі сцени Майдану 18 лю- цятому поколінні, - підійшов до
тих,
хто
віддавав накази бити
того. «Бійці «Беркута», прошу ва- мене й довго вовтузився у свошої уваги. Я - глава американ- їй торбинці. Дістав пакетик, лю- дітей, приймати диктаторські
ської новинної компанії, яка годи- бовно розв’язав його тремтя- закони, стріляти у мирних дену тому отримала з міжнародно- чими пальцями, і вийняв рука- монстрантів, хапати на вулиго кримінального суду запит. Нас виці. «Донечко, одягни». Хоті- цях і катувати тих, хто виступає
попросили надати списки «Бер- лося впасти перед ним на колі- за європейські цінності в Україкута» для Гаазького трибуналу. на. Коли сказала, що просто зня- ні? Чи, може, у вас уже інші цін«Беркут», кожен ваш крок фіксу- ла рукавички, він мужньо, ста- ності? Може, ви вже досягли підють мінікамери наших колег. Ви левим голосом, мовив: «Пока- килимних домовленостей з Модуже швидко сядете за грати. Не жи!» Боявся, що обманюю, і гото- сквою про її протекторат над
за 10-15 років, а вже дуже скоро», ва мерзнути, аби він віддав рука- Україною? Не вийде. Ви отри- наголосив керівник американ- виці комусь іншому… Я просто не маєте в Європі таке джерело неської новинної компанії.
взмозі описати, які там чоловіки. безпеки, на фоні якого колишня
…Майдан - це дух волі. Він У їхніх очах бачила мужність, від- Югославія здаватиметься дитявидаляє у суспільства ген стра- вагу і любов - безмірну любов до чими пустощами. Ви ще не знаєху. Підштовхує до неминучої лю- свого народу й до кожного з нас те українців! Тоді матимите два
страції нинішньої системи. І вко- зокрема. Для них - «душу й тіло результати: реальний крах євтре переконує: свобода для жод- ми положим» - не просто слова ропейської ідеї та нову жахлиної держави не коштувала так гімну, це - керівництво до дії. Та- ву східноазійську імперію, яка
дорого, як для України. Скіль- кий народ не може бути перемо- у підсумку поглине і вас. Може,
ки разів Україна палала у вог- жений ніким і ніколи - ні зовніш- хоч зараз почнете діяти?!»
«Захід відвернувся від укранищах воєн і болю! Світ ніколи нім ворогом, ні внутрішнім…».
їнців.
Як ми добре знаємо цю
не усвідомить, що означає, коли
Революція гідності триває…
гіркоту»,
- написав 18 лютого у
одна з найбагатших країн світу,
Володимир Огризко, міністр
«Твіттері»
депутат Європарлаякій Господь вділив найродючі- закордонних справ у 2007-2009
ші землі, їла великими ложками роках, оприлюднив на «Україн- менту, поляк Павел Коваль.
Ольга ЧОРНА.
голод. Українці повставали у си- ській правді» звернення до по-

Перемир’я завершилось. Революція гідності триває…
Гаазький трибунал вимагає списки «Беркута»

«Беркутівців», які стріляли в людей, калічили, ніхто не
притягнув до відповідальності. Ніхто не шукав винних у смерті активістів. Не розслідував побиття журналістів…
Ненаказане зло живуче. Після хисткого перемир’я знову
пролунали постріли, пролилася
кров. Обірвалося людське життя. Влада пішла у наступ…
Легко розібрати барикади, зведені майданівцями. Тяжко здолати барикади моральні й психологічні, які вибудувала влада. А ще ці тенета обману,
якими, наче павутиною, обплутане суспільство…
Наприклад, після кривавих подій міліцейські чиновники заявляли: у правоохоронців немає вогнепальної зброї,
вони використовували травматичні боєприпаси. Але на залишених «беркутівцями» позиціях 16 лютого журналісти знайшли гільзи від бойових патронів до рушниць 12-го калібру.
Польський журналіст Петро Андрусечко на сторінках видання
«Nowa Europa Wschodnia» написав: «У безпосередній близькості від барикади, з боку «Беркута», валялися петарди і «коктейлі Молотова», які не вибухнули.
Але найцікавішими були купи
гільз від боєприпасів, використаних «Беркутом» під час битви на Грушевського. Їх кількість
(сотні, якщо не тисячі) вказують
масштаби застосування зброї».
Загалом виявлено чотири типи
патронів іноземного виробництва, які відрізнялися за кольором, розповів журналіст. Червоні гільзи - від набоїв вироб-

ництва французької компанії
«Spartan», помаранчеві - чеської
фірми «Sellier&Bellot», білі - без
розпізнавальних написів, але
журналісти із США визначили,
що вони - американського виробництва, сині - польської фірми «FAM Pionki».
Польський журналіст цікавиться: коли й на підставі якої
угоди ці боєприпаси закуплені для правоохоронних органів
України? Для виконання яких
завдань призначені набої зі
свинцевими дробинами?
Ці питання важливі питання для українського суспільства
і для міжнародних правозахисних організацій. Чому в мітингувальників стріляють бойовими
патронами?
А щодо жорстокості «беркутівців», кажуть, навіть в Афганістані не було такого. Доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 ЛНМУ
ім. Данила Галицького Ігор Герич, який пройшов афганську
війну, вражений жорстокістю силовиків і не може знайти
цьому пояснення. В інтерв’ю
ІА ZIK із приводу цього він сказав: «Я ніколи не бачив такого. Не можу зрозуміти, як можна лупити, як мішок, дитину чи
дівчину... Навіть якщо «Беркут»
буде розформований, ці люди
будуть жити в суспільстві. Як на
мене, тут є величезна проблема... Ці люди не зміняться, агре-
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Жахлива аварія забрала життя трьох людей

Д

орожньотранспортна
пригода, що
сталося у понеділок
біля села Крогулець
Гусятинського району,
відібрала життя трьох
людей, ще трьох –
скалічила.
Опівдні на автодорозі
«Гусятин-Тернопіль» зіткнулися «ВАЗ-2101» і «Renault
Kangoo». Водій жигулів і пасажир іномарки від отриманих
травм загинули на місці.
Як стало відомо пізніше, у
лікарні помер й інший водій.
Ще троє людей, які перебували
в автівках під час зіткнення, у
важкому стані були госпіталізовані в Гусятинську районну
лікарню.
Аби дістати людей з поніве-

Грабіжник
поглумився
над бабусею

К

радій, який
проникнув
до будинку
76-річної
пенсіонерки зі
Збаразького району,
не лише поцупив
усі заощадження
старенької, а й
зґвалтував немічну
жертву...
Як розповів начальник Збаразького райвідділу міліції Ігор Саган, правоохоронцям важко було
спілкуватися з потерпілою, оскільки жінка має
проблеми зі слухом. Тому,
аби відтворити усю картину подій, знадобилося немало часу.
Як з’ясувалося, близько дев’ятої години вечора до оселі старенької, вибивши вхідні двері, увірвався незнайомець. Зловмисник почав погрожувати жінці, схопив її за
горло та став вимагати
гроші. Старенька злякалась та віддала усі заощадження – 1700 гривень.
Та, як виявилося, цього
нахабі було замало. Забравши гроші, він зґвалтував жертву.
За добу кривдника бабусі затримали. Ним виявився 30-річний житель
Кременецького району.
Свою причетність до
розбійного нападу чоловік не заперечував, а от
те, що ґвалтував пенсіонерку, визнавати не хотів. Однак, факт фізичного насилля підтвердила
експертиза.
Проти підозрюваного відкрили провадження
одразу за двома статтями
Кримінального кодексу –
розбій і зґвалтування. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

З

чених автомобілів, рятувальникам довелось розпилювати
одну з автівок. Щодо причин
ДТП, то їх наразі встановлюють. Попередньо ж відомо, що

водій іномарки виїхав на смугу
зустрічного руху.
За фактом дорожньотранспортної пригоди розпочато кримінальне провадження.

Розведений спирт продавав
як брендову горілку
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Наркопритон – у підвалі
багатоповерхівки

а збут наркотичних речовин і організацію
наркопритону судитимуть чотирьох
тернополян. Зловмисники діяли майже
рік. Наркопритон облаштували в підвалі
багатоповерхівки, де жив один з підозрюваних.
У міліції зазначили, що всі четверо учасників злочинної групи – тернополяни віком 22-24 роки. Проблем із законом юнаки раніше не мали. Однак, жадоба «швидких» грошей
штовхнула їх до злочину.
Своїм клієнтам наркоділки пропонували, зокрема, марихуану. Щодня вони обслуговували в середньому двадцять молодих людей, переважно студентів. Декого навіть схиляли до
вживання дурману.
Загалом доведено причетність підозрюваних до 58 наркозлочинів. Затримали учасників групи, коли ті з розфасованим
товаром спішили до клієнтів.
Під час обшуків у наркоділків вилучили майже 3 кг марихуани, приладдя для куріння, травматичну зброю та 50 тис. грн,
отриманих за збут дурману.
Кримінальне провадження стосовно підозрюваних скерували до суду.

П

ідпільний цех з виготовлення
фальсифікованого спиртного викрили
у селі Струсів Теребовлянського
району.
Гуральню організував у приватному помешканні місцевий мешканець. Чоловік виготовляв з води та
спирту горілку відомих торгових марок.
Як повідомили в обласній міліції, санітарні умови в
цеху були жахливими: безлад і бруд, стіни вкриті цвіллю. Водночас, люди скуповували сумнівний товар партіями. Під час останньої оборудки продавець переван-

тажив покупцю сто пляшок фальсифікату.
Всього під час огляду приміщення міліціонери вилучили півтисячі пляшок фальсифікованої горілки «Пшенична » та «Зеленая», майже 3 тис. підроблених марок акцизного податку, 120 л
спирту, каністри та корки.
Виявили і порожню тару для горілчаної продукції з етикетками відомих брендів: «Золоте поле», «Хлібний дар», «Мороша»,
«Наша марка», «Наливайко» та іншими.
Підозрюваного затримали. Наразі міліціонери встановлюють,
звідки зловмисник брав сировину, та місця реалізації фальсифікованого товару.

Тернополянка вбила колегу по чарці,
а тіло кинула у канаву

М

оторошне вбиство сталося
в одному з приватних
будинків Тернополя.
57-річна жінка під час сварки
вбила товариша по чарці.
Щоб приховати сліди злочину, вона
вивезла покійника на санках і викинула
у канал біля залізничної колії. Загиблому
було 33 роки. У нього залишилася дружина та двоє малолітніх дітей.
За словами начальника управління
МВС України на Львівській залізниці Володимира Дитюка, тіло жертви виявив перехожий. Впродовж доби транспортні міліціонери вийшли на слід вбивці.
Як виявилося, до трагедії призвела горілка. Жінка сім’ї не мала, а на життя заробляла збутом сурогатного алкоголю.
33-річний чоловік час від часу також навідувався до неї, щоб придбати спиртне.
Того вечора вони удвох вирішили розпити чергову пляшчину. Під час застілля
виникла сварка, а згодом господиня макогоном вдарила чоловіка по голові, заподіявши йому закриту черепно-мозкову
травму, від якої він і помер.

Розгубившись, жінка зателефонувала знайомому та попросила про допомогу. Вдвох вони вирішили помістити тіло
чоловіка у господарську сумку, поклавши
його на санки, та вивезли з будинку. Тіло
скинули в канал водовідведення під залізничним полотном. Сумку та санки по дорозі вони викинули. А повернувшись додому,
знову почали пиячити.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Доведеться
відповідати і спільнику жінки – його звинувачують у приховуванні злочину. Доки
ведеться слідство, тернополянка перебуватиме під вартою.

Тернополянин торгував
шпигунськими
пристроями

З

а скоєне 23-річному
чоловікові загрожує до 4
років тюрми.
Мешканець Тернополя продавав
шпигунські відеокамери, закамуфльовані під ручки, автомобільні брелки сигналізації. Клієнтів шукав за допомогою
Всесвітньої мережі. Зокрема, оголошення про свій товар чоловік розмістив на
сайті одного з інтернет-магазинів.
Затримали тернополянина працівники СБУ в поштовому відділенні, коли той
одержував бандероль із шпигунськими
пристроями. Як пояснив сам чоловік, він
замовив їх через інтернет у Китаї та мав
намір продати.
Тернополянина обвинувачують у незаконному придбанні й збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Максимальне покарання за це – до 4 років позбавлення
волі.
Обвинувальний акт щодо підозрюваного прокуратура скерувала до Тернопільського міськрайонного суду.
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Культура

Вовнянi дива Олi Биндас
Дівчина
називає
їх шматочками
щастя

Т

ернопільська мисткиня Оля Биндас створює унікальні речі для
непересічних людей. З її легкої руки різнобарвні волокна вовни
перетворюються на чарівних тваринок, мініатюрні копії знаменитостей
та оригінальні прикраси. Дівчина зізнається, що працювати з вовною приємно,
адже вона зберігає у собі людське тепло. Обіцяє, що її натхнення вистачить на
сотні мільйонів незвичайних речей.

Оля захопилася вовняним мистецтвом два
роки тому. Все почалося з того, що дівчина загубила
дуже красиву брошку у формі метелика.
– Я дуже сумувала через це, тому мій друг Андрій
Мазепа вирішив допомогти мені зробити таку ж прикрасу, – розповідає майстриня. – Він подарував мені
кілька клубків вовни і голку та навчив, як правильно виготовляти з цих матеріалів фігурки. Зараз я з
усмішкою пригадую, як ми намагалися відтворити того метелика. Адже будь-яке заняття здається
складним, якщо ти хочеш відразу підкорити найвищу
гору. Якщо ж поступово опановувати це мистецтво,
то з часом руки звикають до техніки, а мозок починає
працювати у вовняному руслі (сміється).
Дівчина каже, що у її захопленні немає особливих премудростей. Все дуже просто: декілька шматків вовни кладемо на губку, таку як для миття посуду, та беремо спеціальні голки для збивання. Спочатку один колір, потім допоміжні і все готово. Матеріали не дорогі. Їх можна придбати у мистецьких магазинах.

Особливе місце у творчості Олі Биндас
займають копії відомих людей. Рукодільниця уже
«зваляла» Майкла Джексона, Біллі Лана, Ростика
Фука з гурту «Лос Колорадос» та його кохану Настю Майбороду, подружжя Тараса та Ірину Демкур,
міського голову Сергія Надала, Святослава Вакарчука, Карла Лагерфельда і зараз працює над Земфірою.
Розповідає, що виготовлення Анжеліни Джолі зайняло майже тиждень. Лише обличчя довелось валяти
чотири дні. Ростика Фука вдалось зробити в кілька разів швидше, адже в музиканта характерні риси обличчя.
Роботи Олі Биндас користуються популярністю, їх
замовляють в інші міста, а також за кордон.
– Радію з того, що можу потішити когось з рідних
чи близьких своїми виробами. Це дуже приємне відчуття, коли людина бере в руки твій виріб і ти бачиш,
як в ній прокидається дитина, – зізнається дівчина –
Це не порівняти з купленою на ринку статуеткою чи
китайським ведмедем. Мої роботи – це справжні шматочки щастя. Я впевнена, що матиму у цій сфері успіх,
адже тут моя душа
Декілька тижнів тому дівчина оголосила аукціон
на підтримку Євромайдану. Його умовою було запропонувати найбільшу фіксовану суму за те, щоб вона
зваляла учасника-переможця. На жаль, поки що охочих небагато. Також Оля проводить майстер-класи з
валяння вовни у сиротинцях. Нещодавно побувала в

школі-інтернаті в Петриках.
– Хотілося навчити дітей чогось нового, поділитися власним умінням, аби діти розвивались і знайшли
своє місце в житті, – зізнається дівчина. – У Петриках
багато працюють з бісером, тож мій майстер-клас був
для них новим і цікавим. Робити равликів з вовни комусь подобалось, а комусь ні. Але найважливіше – це
спілкування та позитивні емоції, які ми отримали під
час заняття.
Дуже часто творіння Олі Биндас замовляють на
подарунки близьким людям. Інколи трапляються
дуже незвичні ідеї. До прикладу, майстриня робила
зуба мудрості, сомика на ногах, інопланетянина з червоними щічками та динозаврика в човні.
– Якось замовляла в мене дівчина кутнього зуба
для свого хлопця, бо він вчився на стоматолога, –
каже Оля. – До того ж зуб мав бути у шалику. Дуже
часто люди просять зробити копії своїх коханих або
рідних. Одна дівчинка замовила свого хлопця і в день,
коли дарувала йому його ж іграшкового, він їй освідчився. Я була дуже рада за них.
Неймовірні мініатюри Олі Биндас дарують позитивні емоції та огортають ніжністю. У її руках барвиста вовна оживає і перетворюється справді на шматочки щастя. «Наш день» зичить мисткині натхнення
і нових дивовижних творінь.

Тоня Матвієнко закохалася

У

люблениця українців, донька народної
артистки України Ніни Матвієнко Тоня
публічно заявила про свої стосунки із
співаком Арсеном Мірзояном.
За словами Антоніни, вони дуже довго приховували свій роман, адже “є деякі неприємні моменти, є люди,
яких вони образили”. Однак на питання, чи відчуває
Тоня провину через те, що розбила родину Арсена Мірзояна з двома маленькими дітьми, артистка відповіла:
“Значить родина була недостатньо щаслива. Я теж себе
люблю і теж хочу бути щасливою”.
Що ж стосується того, чи хоче співачка заміж за коханого, вона запевнила, що не квапиться з цим, адже це
“жорстоко по відношенню до дружини Мірзояна”. Окрім

того Тоня зізналася, що дуже любить Арсена і, напевно,
взагалі перше в житті так покохала.
Сам артист каже, що неймовірно щасливий, а от питання про дружину його засмучують і бентежать.
- Ну, ми ж нормальні люди, це нормальна практика, і
таке буває. Ми з дружиною про це поговорили, ніби порозумілися. Думаю, що з часом все стане на свої місця, і
думаю, що ми залишимося друзями, - розповів журналістам Мірзоян.
Як стало відомо днями, артисти провели разом новорічні канікули в Буковелі. Офіційно Арсен ще одружений, але з
дружиною давно не живе - він переїхав до Тоні.
Співак запевняє, що офіційне розлучення не за горами,
на оформлення документів зараз просто не вистачає часу.

Юля ТОМЧИШИН.

Україна і світ
Україна
Головне для Росії не пустити Україну на Захід

Метью Камінські, член редакційної
ради «Волл-стріт Джорнал», переконаний: нестабільність України не суперечить національним інтересам РФ. «Росіяни здатні набагато більше, ніж уже зробили. Вони можуть легко зруйнувати банківську систему України. Можуть відрізати газ, але це Україна переживе. Росія ще
взагалі нічого не починала у Криму. Подивіться на це очима Путіна. У Грузії у них
все вийшло добре. Трошки переділили
країну, трошки дестабілізували. У Молдові також. Я думаю, що нестабільність
України не несе загрози національним інтересам Росії. Головне для них - Україну
не пустити на Захід», - каже Камінські. І
додає: має рацію екс-президент Грузії Саакашвілі, який бачить в Україні геополітичну війну. Шкода, що у Брюсселі та Вашингтоні цього не бачать.

Влада хоче взяти в борг
майже $19 мільярдів

Україна у 2014 році має намір позичити 163,501 млрд. грн. на внутрішньому і зовнішньому ринках, що складає $18,923 млрд. Про це йдеться у «Програмі управління державним боргом на
2014 рік», повідомляє УНІАН. «На внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 111,320 млрд. грн.
На зовнішніх ринках, з урахуванням запозичень за спецфондом держбюджету, 52,181 млрд. грн.», - сказано в документі.
Таким чином, команда Арбузова планує
набрати кредитів ще більше, ніж мав намір екс-уряд Азарова.

Льовочкін шукає
в Америці нових піарників

Колишній голова адміністрації президента Сергій Льовочкін останні дні
провів у США. Про це «Еспресо.TV» повідомили власні джерела. За їхніми даними,
у Штатах Льовочкін активно вів переговори з лобістськими компаніями. Зокрема, з
відомою лобістською компанією «Podesta
Group». Ця компанія свого часу активно
співпрацювала з українськими політиками з Партії регіонів. Так, за повідомленнями ЗМІ, за останні два роки «Podesta
Group» отримала $900 тисяч від компаній,
пов’язаних з регіоналами. Йдеться в основному про нинішнього главу АП Андрія
Клюєва та людей з його групи.
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банки при відкритті депозиту, - і договір,
і квитанції.

Пенсіонерам заборгували
1,8 мільярда?

Партія пенсіонерів занепокоєна заборгованістю із виплати пенсій, яка на
сьогодні, за даними організації, складає 1,8 млрд. грн. Про це поінформувала прес-служба партії. Зокрема, у повідомленні йдеться: «У лютому майже в усіх
регіонах України спостерігаються затримки з виплатою пенсій до 2-4 днів. Станом
на 14 лютого Пенсійний фонд профінансував 11,4 млрд. грн., що становить лише
половину від місячної потреби на виплату пенсій. Партія Пенсіонерів України закликає владу вжити необхідних заходів,
щоб забезпечити вчасну виплату пенсій
і не допустити подальшого відставання
від графіка». Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Тернопільська,
Черкаська, Чернівецька області отримали лише 30 відсотків коштів, необхідних
для виплати пенсій, зазначається у повідомленні.

На Майдан щодня жертвують 180-350 тисяч гривень

У середньому на потреби Майдану
небайдужі жертвують від 180 до 350
тисяч гривень, розповіли «Форбсу» у
фінансовій службі Майдану, за яку відповідає комендант Будинку профспілок Степан Кубів. За його словами, на
Майдані Незалежності для пожертв стоїть велика скринька з прозорого пластика, ще 16 встановлені на всій території, яку контролюють протестувальники.
Але це не єдине джерело надходження коштів. «До нас надходять грошові перекази від українців із Росії, Казахстану, Канади, Європи. Дають гроші й багато підприємців, які воліють себе не називати, щоб
не створити проблеми для свого бізнесу. Надходять кошти і від народних депутатів із усіх опозиційних партій», - розповів Кубів. Гроші використовують на різні
потреби. Зокрема, понад 60 відсотків - на
продукти. Годують не лише бійців «Самооборони» й волонтерів, але й усіх відвідувачів Майдану. Також купують дрова, паливо, ліки, оплачують компослуги, послуги зв’язку тощо. На виплати родинам загиблих і лікування поранених уже витратили 580 тисяч.

Папуга співає гімн
і відповідає «Героям слава!»

Загублена квитанція загрожує втратою депозиту

Вкладники, які втратили квитанції про внесення грошей на рахунок,
можуть залишитися без своїх депозитів, тобто, банкам дозволили «приватизувати» такі депозити. Відповідне
роз’яснення дав Верховний суд. «Він конкретизував, що однієї депозитної угоди
не достатньо, аби підтвердити факт внесення людиною грошового внеску на рахунок. Для цього ще потрібно надати квитанцію (або ощадну книжку), де вказана
сума вкладу», - пояснив старший партнер
адвокатської компанії «Кравець та Партнери» Ростислав Кравець. Це не означає, що всі банки тепер почнуть вимагати від клієнтів квитанції про внесення
грошей на рахунок під час виплати вкладів з відсотками і відмовлятимуться видавати гроші, якщо її не має. Квитанція
потрібна у конфліктних ситуаціях - у судах: якщо фінустанова заявить клієнту
- пред’явнику депозитного договору, що
його внеску немає в банку, і людині доведеться відстоювати своє право на депозит в суді - там неодмінно пошлються
на рішення ВСУ. Юристи радять вкладникам зберігати всі документи, що видають

П’ятирічна самка папуги породи
жако, яку господарі нарекли Василиною, вміє співати гімн України і кричати «Україна - це Європа!», повідомляє
«Сьогодні». Пташка живе на столичній
Троєщині. За словами господарів, розучувати гімн Василина почала півтора роки
тому. Варто комусь із домашніх почати наспівувати, вона відразу ж підхоплює: «Ще
нам браття-українці посміхнеться до-ля!»,
- сказала господиня птиці киянка Галина.
«Розмовляє» Василина лише українською
мовою. До речі, народилася пташка у День
незалежності - 24 серпня. Спеціально революційним слоганам Василину ніхто не
вчив - самотужки все освоїла, оскільки поруч стоїть телевізор. А ось гімн розучував
з нею глава сімейства, який вранці частенько його наспівував. Є в Києві й інший
папуга-революціонер - Яшка. Він навчився відповідати «Героям слава!» на фразу
«Слава Україні!».
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Світ
Аномальні снігові бурі
обійшлися США
дуже дорого

Снігові бурі, від яких потерпають
США ще з грудня минулого року, нанесли економіці збитків на $15 мільярдів. Такі підрахунки оприлюднила компанія IHS. Найбільших втрат зазнав бізнес, оскільки через негоду падають продажі та продуктивність праці. Крім того,
заметілі завдали шкоди господарським
будівлям. В автомобільній галузі за січень продаж машин упав майже на піввідсотка. Утім, економісти вважають:
частину збитків вдасться компенсувати активною роботою після заметілей.
За даними американської метеослужби,
снігова буря, яка «накрила» Штати в лютому, є найпотужнішою за понад 100 років історії країни.

Європарламент
скасував візи для Молдови

Комітет Європарламенту з питань
громадянських свобод, правосуддя
і внутрішніх справ проголосував за
скасування візового режиму для громадян Молдови. Очікується, що Європарламент затвердить це рішення 25
лютого. За словами євродепутата від Румунії Маріана-Жана Марінеску, це є «широкий консенсус» між депутатами Європарламенту. У Європарламенті вважають, що скасування візового режиму має
стати винагородою за прагнення Молдови проводити демократичні реформи. Марінеску припустив, що молдовани зможуть їздити Європою без віз уже в
травні-червні. Послаблення візового режиму з Євросоюзом для Молдови було
анонсоване у листопаді минулого року
на саміті у Вільнюсі, коли Кишинів парафував угоду про асоціацію з ЄС, передає
«Радіо Свобода».

Китаєць запхнув кохану
в каналізацію

У Китаї чоловік запхнув свою кохану в каналізацію, щоб вона там померла і йому не довелося сплачувати її
борги. Як повідомляє «The Independent»,
інцидент трапився у місті Хайкоу. Дівчина, впавши у підземелля, забила ногу.
Однак, спробувала вибратися, змайструвавши зі свого одягу мотузку. Але їй забракло сили, щоб підняти кришку каналізаційного люку. Вона просиділа у підземеллі майже три дні, поки перехожі не
почули її крики й благання про допомогу. Потерпілу врятували і доправили до
лікарні. Її вже колишнього коханого арештували за спробу вбивства. Поліції він
пояснив, що дівчина має борг у розмірі
16 тисяч доларів. Тож він хотів її вбити,
аби не платити ці гроші.

Міграція приносить
користь економіці ЄС
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тів картина виглядає менш оптимістично. Вони часто виконують роботу, нижче своєї кваліфікації, отримують меншу
зарплату, не завжди можуть користуватися таким же доступом до нерухомості й освіти, як мешканці країни, до якої
приїжджають.

У Польщі збудують
«готелі» для бджіл

У Варшаві та інших великих польських містах з’являться понад 100 «готелів» для диких бджіл, джмелів, інших комах, які запилюють квіткові
рослини. Акція має на меті створення
нормальних умов для існування й розмноження комах у великих містах, інформують польські ЗМІ. За словами координатора програми «Прийми бджолу»
у польському відділенні «Greenpeace»
Улі Семьон, торік зібрали понад 80 тисяч
злотих (більше $26 тис.) пожертвувань.
Кожен «готель» коштуватиме 800 злотих ($260). Будуватимуть «готелі» з натурального дерева, всередині облаштують соломою, листям і обладнають спеціальною захисною сіткою, аби туди не
змогли потрапити хижі комахи й птахи.
Польські екологи розраховують, що наявність «готелів» для комах, які запилюють рослини, збільшить їх популяцію у
містах, а також це вплине на зростання
кількості плодів і квітів.

Кохання й одруження
по-мексиканськи

Абсолютний рекорд із одночасної
реєстрації шлюбів встановили у Венустіано Карранса - районі мексиканської столиці. Відразу 1590 пар виконали необхідні формальності для створення сім’ї, повідомляють іноземні ЗМІ. Колективне укладення шлюбів відбулося у
День святого Валентина. У числі закоханих, які офіційно зареєстрували свої стосунки, була й пара, що прожила 50 років
без шлюбу. Учасникам колективного весілля запропонували коктейль у супроводі популярних у Мексиці мелодій маріачі. Після закінчення церемонії молодята хором виконали пісню «Ми - наречені». Колективні весілля, кошти на які
виділяють влада і спонсори, проводять
у Мексиці протягом багатьох років. Насамперед для того, щоб підштовхнути
пари, які жили разом не реєструючи відносини, до офіційного створення сім’ї.

До середини століття
Європа піде під воду

Вчені з Брюссельського університету попереджають, що до 2050
Євросоюзна міграція корисно року частина Європи може стати невпливає на економіку, йдеться у до- придатною для життя через затослідженні, представленому Єврокомі- плення. Віце-президент міжурядової
сією. Незалежні експерти оцінили ситу- комісії з питань зміни клімату Жанацію у шести містах: Барселоні, Дубліні, Паскаль Іперселе прогнозує: середина
Гамбурзі, Ліллі, Празі й Турині, які обра- цього століття стане критичною точли для вивчення з огляду на багатоетнічний характер, передає «Польське ра- кою у плані масштабних стихійних лих.
діо». Дослідження засвідчило, що грома- Нинішня повінь у Великобританії - це
дяни Спільноти, які виїжджають зі сво- лише перший тривожний дзвіночок
їх країн у пошуках роботи - молодші й наближення потужного потопу, вважапрофесійно активніші, ніж місцеве насе- ють кліматологи. Основною причиною
лення. Наплив мігрантів приносить ко- майбутніх повеней стане танення аркристь економіці згаданих міст. Напри- тичних льодів і зміна клімату. Згідно
клад, у Турині доходи від податків, спла- з прогнозом «Іперселе», світовий окечених іноземцями, склали 1,5 мільяр- ан поглине Лондон, Роттердам, Копенда євро. Іноземці також допомогли за- гаген, Антверпен, Амстердам. Учені наповнити прогалини на місцевих ринках полягають на необхідності підготовки
праці. Але з перспективи самих мігран- до насування стихії вже зараз.
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Мрії дівочі

Просто
життя

Раптом це
буде кохання
Котрогось дня у вікна заглянуло сонечко. Під його теплим промінням мороз утратив свою міцність, із снігових заметів потекли перші
несміливі струмочки. У повітрі промайнув ледь вловимий
запах весни. Розбурхав у душі
приспані надії та мрії. І мої
почуття. Хоча я і так люблю
тебе до нестями.
Але ти не знаєш цього.
Коли я чекаю тебе, у цей час
ти розважаєшся з іншими дівчатами. Ти мені так і сказав, мовляв, поки не нагуляєшся - ніяких серйозних стосунків. Тож сьогодні проводиш
додому одну, завтра - іншу.
Подаєш надії, яких не виправдовуєш. Це сталося і зі мною,
і тепер моє серце крає нерозділене кохання. Ніхто не знає,
як воно болить.
Запитаю у тебе лише
одне: чи не боїшся ти пропустити у житті щось важливе? А раптом це і буде те, шо
називається справжнім коханням...
Валентина С.
м. Тернопіль.

Сокровенне

nday.te.ua

Для всієї родини

Віктор хотів, аби швидше усе закінчилося. Ця довга похоронна
процесія. Розбита, у ямах дорога, у які раз по раз заскакували колеса машини, тому гріб доводилося весь час притримувати руками. Вінки, оповиті чорними стрічками, жалібно схилені голівки живих квітів. Примерзлі пелюстки падали на брудний сніг.

гніздечко
День 14 лютого - особливий для закоханих
усього світу. Пропозицію одружитися або освідчення у коханні благословляє Святий Валентин.
Кохання цих пар схоже до квітки божественного
лотосу: розквітнувши, він приносить плоди, наділені магічною силою. Воно прекрасне і вічне,
таємниче і незбагненне, як ріка Долі…

У день Святого Валентина вирішили
одружитися тернопільські журналісти
Зоряна Довгань і Михайло Яремишин. Михайло зробив пропозицію своїй коханій в
альтанці на набережній Тернопільського ставу.
Будьте щасливими, Зоряно і Михайле. Бережіть свої почуття. Хай ваше кохання - ця тремтлива ніжність двох сердець - буде подібна до чарівної пісні дивної птахи, слухаючи яку, усміхатиметься на небесах Бог…

Шматочки

я
т
с
а
щ
для
сірої Мишки

Вітрина дорогого магазину лукаво дивилася на «давно не в моді»
Настине пальто, спідницю «в клітинку» і вив’язаний з двох старих
«новий» светр. Настя завжди зупинялася біля цієї вітрини. Взятися за
ручку дверей не наважувалася, бо
магазин їй видавався іншим світом,
у який лячно ступити.
Жінки виносили звідти запахи
дорогих парфумів і речей, гарні коробки. Власниці обновок здавались
Насті холодними й байдужими.
Особливо подобалась вітрина увечері.
Яскраве світло струменіло теплом. Воно дивними тонами лягало на обличчя покупців і з
них зникали байдужість та холод.
Магазин біля зупинки. Тому на Настю ніхто не звертав уваги. Стій, скільки заманеться. Додому після роботи дівчина не поспішала - за порогом на неї чекає самітність.
… Не гріло пальто «давно не в моді», холодом пронизував жаль до себе, а вечірній час
нагадував: пора додому. Нічого з порожніми
кишенями задивлятись на дорогі речі. Проте ноги немов приросли до асфальту. Настя
подумки одягалась у стильний рожевий костюм. Приміряла такого ж кольору черевички.
Щойно їх міряла манірна блондинка, але чомусь не купила. О, цей пронизливий вітер… А
шалик, що на манекені, мабуть, м’який і дуже
теплий. Вiн зараз такий доречний…
- Вам це подобається? - зненацька почула Настя.
- Що?!
- Речі в цьому магазині вам подобаються?
Насті здалося: їй перебили чудовий сон, у
якому вона була щасливою. Глянула на того,
хто осмілився повернути на грішну землю.
Дівчині стало неприємно. Цей незнайомець
вивідав її таємницю. Він був схожим на злодія.
- Так дивляться на своє минуле. А, може,
на майбутнє, - не вгавав.
Настя не дозволяла собі спогадів про минуле. Хоча, цей магазин, лукава вітрина… Три
роки тому тут висіла вицвіла вивіска «Закусочна».
- Вам холодно?

Настю ніхто не запитував, холодно їй чи
спекотно, добре чи зле. Здавалося, світ відгородився від неї, а, може, вона відгородилася
від світу.
- У вас трапилось нещастя?
… Настя хотіла бути щасливою. Потім
зрозуміла: щастя - примара, яку вигадують
такі, як вона. А потім за це розплачуються, бо
після зневіри і розчарування приходить біль.
Вiн змушує копирсатися у минулому, даються взнаки дитячі образи, дратує нинішня невлаштованість. Дитячі образи Настю дістають чи не найбільше. Про своє дитинство
може розповісти лаконічно: нічого не мала.
А ще весь час крутиться в голові запитання:
чому?
… Незнайомець з цікавістю розглядав Настю. А вона приміряла на себе оте «чому?». На
фоні цієї уявної незграби тьмяніли розкішні
сукні, втрачали блиск дорогі прикраси, ставало тісним і мульким вишукане взуття.
… Він зустрічався з багатьма жінками.
Вони не були схожими на мишку-незнайомку.
Це були розкішні дами, які знали собі ціну.
І він знав скільки вони коштують. Кожен
флірт спустошував гаманець. Його гроші,
наче пісок, сипалися крізь забаганки чергової пасії. Розумів: слова вдячності цих жінок
- фальшиві.
Звернути увагу на незнайомку змусив її
погляд, яким роздивлялася вітрину дорогої
крамниці. Такі очі подобаються художникам
і поетам. У юності за такі очі він пішов би на
край світу. А тепер?..
Настя розглядала, радше, вдавала, що
розглядає вітрину. А він розглядав її. Якби
побачили цю картину його друзі чи якась із
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Дорога до сина

Сімейне

«коханих жінок», подумали б: захворів. Його смаки, статки, стиль
життя і… якась сіра мишка. Він
довго не наважувався підійти до
неї. Знайомитися з «такими» жінками не вмів.
… Настю до сих пір боліло, що
мати ніколи не хвалила її за гарні оцінки, не поспішала справляти обновки, не цікавилася, що робитиме після закінчення школи.
«Станеш повнолітньою - розміняю
квартиру, дам тобі кімнату й живи.
Ти зруйнувала мою долю, бо не
знаєш, що означає бути одинокою
матір’ю…». Такі монологи Настя слухала майже щодня. І вкотре запитувала у себе: чому?
Мати помешкання розміняла. «Тепер ти
доросла, - сказала, - турбуйся про себе сама».
Настя пішла працювати у дитсадок нянею. Маленькі непослухи стали для неї великою веселою сім’єю. Згодом заочно вступила
до вузу. Поміняла садочок на більш оплачувану роботу у заможних людей.
- Перепрошую…
Незнайомець знову перервав Настині
думки. Продавці уже зачиняли крамницю.
- Цей магазин є для вас чимось особливим?
- Мені потрібно йти, - відповіла.
- Можна, я з… вами?
- Куди?
- Просто так. Проведу вас. А за це ви скажете своє ім’я.
- Настя!
- Анастасія… Гарно… Дівчині з таким іменем личить одяг з цього магазину.
Він картав себе за банальність. Подумки висміював своє «залицяння». Не знав, що
їй ще сказати. Його «дорогі» жінки, почувши
слово «магазин», впадали в ейфорію. А мишка… Їй байдуже.
- Ось мій дім. Добраніч. Дякую, що провели.
Він добряче промерз. Треба було підвезти
її на авто. Хоча, вона, мабуть, у нього не сіла б.
Злився на себе, мишку, на весь світ. І знав:
завтра знову приїде на це місце.
Настя думала про вечірню пригоду. Що
цьому чоловікові від неї потрібно? Він не з
тих, хто захоплюється такими, як вона. Ви-

Наш ДЕНЬ

рішила завтра не зупинятися біля вітрини. І
післязавтра…
Три дні марудив холодний дощ. З роботи
Настя їздила тролейбусом. Крамничка мило
усміхалася освітленими вітринами. Настина
зупинка була наступною.
На четвертий день йшла додому пішки.
- Зачекайте, Анастасіє! Чому ви так швидко пробігаєте біля свого улюбленого магазину?
- Дайте мені спокій!
- Не ображайтеся. Послухайте…
І не давши часу на заперечення, почав розповідати. Це скидалося на сповідь. Так, він ніколи не зустрічався з такими дівчатами. Його
вабили інші жінки. Але згодом відчув: від цих
зустрічей в душі порожньо. Змінюються жінки, минають роки, а нічого не залишається.
Йому набридло солодкаво-примхливе: «Котику, я тебе чекаю». Настю побачив випадково. Інколи купує дещо в цій крамничці. Чомусь звернув на неї увагу. На погляд… Про
себе нарік її Мишкою. І був упевнений: вона
ніколи не назвала б його Котиком.
- Ви навіть не сказали, як вас звати.
- Артем! Анастасіє, розкажіть мені про
себе.
- Нічого не мала.
- Що?
- Пробачте. Думки вголос. Моє життя…
просте, звичайне…
Над вечірнім містом закружляв перший
сніг. Настя, як у дитинстві, підставила долоні для сніжинок.
- Задумайте, Артеме, бажання. Воно
обов’язково збудеться. Це ж перший сніг.
- А ви вірите?
- Хотіла б…
- Я вже задумав.
Його бажанням була ця дивна дівчина,
яку прагнув зробити щасливою. Але спершу
повинен навчитися цього. Сірій Мишці потрібно дарувати щастя маленькими шматочками, вона ж бо не схожа на його колишні
киці. Ще у переліку бажань - сім’я, діти…
- Анастасіє, у нас… у вас буде все чудово.
- Що?!
- Думки вголос.
Крамничка дивилася на Настю великими
здивованими вітринами…

Ольга ЧОРНА.

Зітхання і плач тепер уже нічим не зарадять, не повернуть Вікторові Валентини, жінки, яку він любив більше, ніж самого себе.
Якби можна було щось змінити. Той
день, коли Валентина повідомила, що їх
скоро буде троє.
Віктор тоді ніжно обійняв дружину. Він
обожнював її: тендітну, юну, схожу швидше на дівчинку-підлітка, ніж на дорослу
ділову жінку. Між ними було п’ятнадцять
років різниці. Віктор уже очолював солідну фірму. Валя прийшла до них після закінчення вузу у відділ реклами.
Вона одразу сподобалася Віктору. Своєю беззахисністю і незалежністю водночас. Навіть коли вони одружилися і Віктор
запропонував Валі не працювати, дружина не захотіла. Вона вдячна за турботу, але
хоче теж чогось досягти у житті.
Він боявся заподіяти дружині навіть
крихітку болю. Надто довго Віктор чекав
її - справжню єдину половинку. Звичайно,
досі у його житті траплялися інші жінки,
та ці зустрічі були швидше експромтами,
які залишають хіба приємний спогад, але
не більше.
І ось тепер Валя чекає дитини. Як на
нього, вони могли б ще пожити для себе.
Поїхати відпочити за кордон.
- Мені добре і в мами, у селі. Там свіже
повітря, - заспокоювала Віктора дружина.
Мені тепер треба багато кисню - для двох.
Віктор нічого не мав проти загубленого на Волині, серед лісів, віддаленого від
траси села. Він просто хотів повезти дружину у закордонні подорожі, показати їй
різні дива світу. Гроші для цього є.
- Рідний, у нас все ще буде.
Врешті, Віктор згоджувався з дружиною. Тільки чому у нього в душі постійна
тривога?
Якось Валентина обмовилася: мовляв,
лікарі щось там кажуть про її слабке серце.
Але це нічим не загрожує дитині.
Віктор влаштував прискіпливий допит
дружині. Валя довірливо пригорнулася:
чого він? Лікарі завжди перестраховують
себе. А від серця вона п’є ліки.
Віктор вірив і не вірив дружині. Сам заїхав до професора, який дивився Валентину.
- Хіба дружина не передавала вам на-

Урок для дорослих

У

ших рекомендацій? Особисто я радив їй
поки що не народжувати. Ні, я не стверджую, що може трапитися погане. Але ризик є.
Тривога у Вікторовій душі наростала з
кожним днем. Валентина гнівалася: нічого
з нею не станеться. А по-друге: тепер про
щось думати уже пізно. Разом з її серцем
б’ється ще одне життя. А якщо Віктор так
наполягає, вона заздалегідь ляже у клініку
під постійний нагляд лікарів.
...Ще зранку він бачився з Валею. Привіз їй до лікарні ніжні рожеві троянди, і
сусідки по палаті вкотре позаздрили: не
кожній жінці випадає подібна увага.
А в обід у кабінеті пролунав цей пронизливий телефонний дзвінок. Віктор навіть не брав слухавки, відчув, щось трапилося у лікарні з Валентиною.
Він не помилився. У дружини почалися
передчасні пологи. Дитину вдалося врятувати. А от Валю - ні.
Він ледь не задушив лікаря, який говорив ці холодні, правильні щодо медичних
висновків слова. Але не для нього, Віктора.
Вони, ці люди у білих халатах, мали б щось
зробити, врятувати її.
- У вас син... І йому, до речі, потрібен
особливий догляд і ще довге лікування...
Не хотів слухати медиків. Що йому до
немовляти. У всьому винив тільки себе.
Якби він переконав Валентину не народжувати дитини.
...Вкотре думав про це тут, у глухому
волинському селі. Чужий серед людей,
які проводили разом з ним в останню дорогу Валентину. Батьки захотіли поховати доньку вдома. Може, й справді, Валиній душі буде краще тут, у рідному селі, яке
вона любила.
Мокрий сніг перетворювався у справжню квашу під ногами. Віктор не залишився навіть на поминки. Для чого? Думав про Валю як про живу. Швидше додому, там усе нагадує про неї. Навіть аромат улюблених Валиних парфумів не вивітрився з квартири. Вони пахли жасмином
і літом.
Затримався лише на хвильку. Щоб віддати Валиній матері гроші.
- Ось, візьміть, - простягнув конверт. Це - для дитини. Якщо, звісно, заберете її
з лікарні.

Злагода
мов сонячне світло

Грузії здавна
заведено: знайомлячи
матір зі своєю
дружиною, юнак просить
її: «Якщо любиш мене,
стався до неї, як до своєї
доньки». А молодій каже: «Якщо
скривдиш мою маму, ти мені - не
дружина».

Хороший початок. Якби ж так було
упродовж усього життя. На жаль, деяким,
не дуже високоморальним чоловікам протистояння матері й дружини навіть вигідне - кожна з них прагне перетягти молодого на свій бік, задобрює (бува й горілкою),
потурає різним забаганкам.

Однак, якщо мати й дружина поєднують зусилля, то виграють обидві. І не лише
вони. Де у господинь хороший настрій, тепло і затишно в домі, добре ведеться усім.
Для дітей, онуків злагода між мамою та бабусею - немов сонячне світло для рослин.
То як здружити двох жінок, якщо вони
надто різні? Варто найчастіше вдаватися до юридичного принципу, відомого як
презумпція невинності. Наприклад, говорить чи робить одна з них те, що не подобається іншій. Не треба на цьому акценту-

Він і далі акуратно, щомісяця, переказував гроші. І тоді, коли виїхав на кілька років за кордон. Зрідка теща надсилала Вікторові вісточки про сина. Дякувала
за гроші. Писала пр те, що малий Віталик
часто хворіє, що лікарі бояться, чи не передалася хлопчикові у спадок Валина недуга. Про те, що Віталик пішов уже до першого класу... А ще жінка акуратно, до копійки
звітувала, на що саме потратила прислані
Віктором гроші: на взуття, на одяг, на ліки
для його сина.
Байдуже пробігав сухі рядки. Він ніколи не бачив хлопчика, не знав його. І якби
не цей останній лист...
Теща просила допомогти проконсультувати Віталика у якогось хорошого дитячого кардіохірурга. Взагалі, медики радять
їй везти хлопчика на обстеження до Києва.
Але хоч би в обласному центрі....
Добре, Віктор допоможе. І коштами
теж. Хай приїжджають, зустрінуться на
вокзалі. Чи впізнає він їх? Нехай чекають
його біля газетного кіоска.
Віктор помітив їх здалеку: літню жінку
і хлопчика. Двоє рідних людей тулилися
один до одного, захищаючись від пронизливого вітру. А він згадував інший, але такий самий холодний сльотавий день, коли
ховали Валентину. За стільки років він навіть не з’їздив на її могилу.
У своїх думках завжди уявляв її тільки
живою. Згадував дні, коли вони були щасливі, удвох...
Але за Валину матір ховався маленький хлопчик. Віталик, їхній син. Перелякано дивився Валиними очима на незнайомого дядька. І міцно тримав за руку бабусю. Вона дякувала, що зустрів їх.
Щось зрадливо вологе залоскотало очі.
Мимоволі змахнув із щоки сльозу. А, може,
то просто мокрий сніг, що надоїдливо налипав на усе довкіл?
Відчиняв дверцята авто.
- Швидше сідайте в машину, а то замерзнете зовсім. Удома вирішимо, що робити з Віталиком. Чи лікуватися тут, чи одразу поїдемо до Києва.
Підхопив на руки хлопчика, вмощував на тепле сидіння. Крізь кошлаті хмари
пробивалося сонечко. Віктору згадувалася беззахисна добра посмішка Валентини.
Зіна КУШНІРУК.

вати увагу. Краще зрозуміти: народилася в іншій сім’ї, в інший час, вихована в іншій системі цінностей. Тож треба придивитися, притертися. Це - щодо молодшої.
А щодо старшої - слід врахувати, що роки
сформували її характер, звички, погляди.
І, за можливістю, не йти наперекір.
Найкраще шукати у поведінці «суперниці» не недоліки (і на Сонці є плями), а
те, за що і молодшу, і старшу любить той,
хто їх поєднав.
Не слід забувати і про свекра (якщо він
є). Як правило, він має вплив на дружину
і цілком доброзичливо ставиться до невістки. Йому зручніше обернути на жарт
різке слово невістки чи свекрухи, розрядити атмосферу, пригасити їхнє взаємне
невдоволення.
Юлія МОСКАЛЕНКО.

Струни серця
ВЕСНА

Що це в нас йде за красуня:
У віночку гарна, юна...
Чом всміхається щасливо
Ця паняночка вродлива?
Це Весна йде своїм кроком
Трохи прямо, трохи боком.
Пташок з вирію вертає,
Землю цвітом прикрашає.
Усміхається щасливо
І щоразу робить диво:
То проліски розсипає,
То сережки начіпляє.
Пташку вчить співати в лісі,
Ластівку ліпить гніздечко в стрісі,
А лелеку будувати
Дім-гніздо у нас на хаті.
То вербичку поцілує,
То метелика малює,
То веселку випускає
Й кольорів подобавляє.
В жмурки грається з хмарками,
Щоб йшов дощик над грядками,
Щоб родилася пшеничка
І усякая парничка.
Сонце Весні помагає
Землю ніжно прогріває.
І веде Весну за руки
В поле, ліс, зелені луки,
Щоб усі Весні раділи,
Щоб усі добро творили.
Сонечко і нам поможе,
Щоб усе було в нас гоже.
Ми ж будемо підростати,
Рідну землю шанувати.
Шанувать дерева, квіти...
І метелику радіти,
Бо усе живе - ми знаєм Нашу землю прикрашає.

СЛОВО ПРО СЛОВО

Іноді буваєм дуже злими,
Що самі себе не розумієм,
Іноді буваєм ми такими,
Що і друга скривдити зумієм.
Коли хвиля чорна наступила,
Тоді ми не скупі на злі слова,
Коли потік тих слів спинить несила,
І обертом від зла йде голова...
І про любов ми говорить не гідні,
І слово «дякую» ми забуваєм.
Слова доброго не чують наші рідні,
Бо ми в словах і їх не поважаєм.
Часто вживаємо немудре слово,
Та хто пояснить мені: чому?
На слова хороші багата рідна мова,
А ми лихі вживаєм на біду.
Слово є, щоб втішити людину,
Й зробити слабодухого сильнішим.
Слово є, щоб пожаліть дитину,
І рішить проблему найскладнішу.
Не завжди слова у нас правдиві,
Може, краще іноді мовчати.
Та від слів хороших ми щасливі,
Тому добре думай, що сказати.
Бо рана, що зробило слово,
Іноді віки не заживає,
Тому повік не говори такого,
Що і сам ти чути не бажаєш.
Я прошу вас, люди, дуже-дуже:
Щоб любов повік в серцях жила,
Щоб до слів ви не були байдужі Говоріть лиш добрії слова.
Надія ХОМЯК.
с. Буцнів Тернопільського району.
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Чужа гордість

Впав рекорд двох десятиліть

Ф

ранцузький легкоатлет Рено
Лавіллені встановив неймовірне
досягнення. У стрибках з
жердиною йому вдалось побити
світовий рекорд Сергія Бубки, який
тримався більше 20 років.
Спортсмену підкорилась висота 6,16 м, що
на 1 см вище за досягнення українця. Сталось
це в Донецьку на під час традиційного легкоатлетичного турніру «Зірки жердини», організатором якого і є чинний керівник національного олімпійського комітету.

Ультрас зробили набагато більше,
ніж статечні політики
		

Л

ідер Правого сектора Дмитро Ярош подякував
українським ультрас за підтримку революції.
- Нинішні події в країні стали екзаменом для усього українського
суспільства. Перед кожним порядним українцем доля поставила чітке питання: чи зможеш ти опиратися диктатурі та беззаконню і боротися за краще майбутнє власного народу? Серед тих, хто ствердно відповів на це питання, були ви - українські футбольні фани.
Активна участь у зіткненнях з бандоохоронцями у Києві, охорона мирних акцій протесту в обласних центрах, нещодавня заява про примирення між ультрас різних українських клубів - усе це говорить про те, що фани
склали іспит і показали себе одними з найкращих представників нашого
суспільства.
Без жодних політичних чи фінансових амбіцій, можливо, без чітко випрацюваної ідеології, українські ультрас зробили набагато більше, ніж ряд
статечних політиків, «патріотизм» яких нерідко перетинається із власними егоїстичними інтересами. Все це стало можливим тому, що звичайні
українські хлопці мають психіку не раба, а вільної людини, серце не торгаша, а воїна, і слухають голос справедливості, а не власної кишені, - зазначив Ярош.

У

Д

ати матчів 20-го
туру Чемпіонату
України

7 березня (п’ятниця)
«Іллічівець» - «Ворскла» початок о 18 годині.
8 березня (субота)
«Зоря» - «Карпати» - 14:00
«Севастополь» - «Металург»
З. - 17:00
9 березня (неділя)
«Говерла» - «Дніпро» - 14:00
«Шахтар» - «Таврія» - 17:00
«Чорноморець» - «Динамо»
- 19:30
10 березня (понеділок)
«Волинь» - «Металіст» 19:00
ФК «Металург» Донецьк
не бере участі у турі у
зв’язку з виключенням
ФК «Арсенал» зі змагань.

Спорт

T

Без банерів,
прапорів
і піротехніки
льтрас київського

У

«Динамо» вирішили
відмовитися від
яскравого шоу на матчі 1/16
Ліги Європи проти «Валенсії».
«На сектор всі приходять у чорному.Може бути темно-синій, темносірий, темно-зелений, але без яскравих
вставок одяг. Це стосується не лише
курток, але і головних уборів, сумок,
рюкзаків. Людей у яскравому та світлому одязі на сектор не пропускатимуть.
Матч має пройти без розтяжок,
банерів, прапорів та піротехніки. Через в події в країні мусимо застерегти молодих фанатів від можливих
проблем на стадіоні: ми не знаємо,
що нас очікує, але вже сьогодні так
звані «правоохоронні органи» навідуються додому до найбільш активних фанатів незрозуміло з якою метою. Відтак, можуть спробувати «висмикнути» потрібних людей і на стадіоні та на підходах до нього.
Тому намагайтесь зустрітись з
друзями за межами стадіону, аби
проходити квитковий контроль і заходити на сектор у великій компанії.
Не реагуйте на пропозиції невідомих
вам осіб кудись з ними пройти і будьте максимально обачні. Разом вистоїмо!», - йдеться в заяві ультраc.

Після прикрої поразки –
переконлива перемога

7 матчі всесвітньої серії боксу на рингу в Броварах «Команді
Німеччини» вдалось здобути лише одну перемогу.
Ще у трьох протистояннях «Українські отамани» тріумфували лише за
розділеним рішенням суддів. А от, як треба боксувати перед рідною публікою
представникам нижчих вагових дивізіонів продемонстрував український супертяж Віктора Вихрист, який здобув дострокову перемогу над Алі Кийдином.
Тож у підсумку – 4:1 і «отамани» знову на вершині групи “А”. Наступну сутичку команда проведе із прямим конкурентом – «Італійським Громом», 22 лютого на виїзді.

На новому стадіоні - старі суперники
Московський «Спартак» визначився із суперником,
з яким зіграє матч-відкриття на «Откритіє Арена».

Як повідомляє офіційний
сайт 9-ти разових чемпіонів
Росії, цією командою стане
київське «Динамо». Товариська зустріч давніх
суперників відбудеться 24 липня цього року.
Р а н і ш е
«Спартак» хотів
зіграти із «Манчестер Юнайтед», однак англійський клуб, мабуть, не зміг би привезти до Москви всіх найкращих футболістів у зв’язку із чемпіонатом світу у Бразилії.

ribuna.com зібрала спортсменів , які
народилися і виросли в Україні, але
завойовували медалі олімпіад під
чужими прапорами.
Георгій Шайдуко народився, виріс і почав займатися вітрильним спортом у Нікополі, але «срібло» Атланти-1996 у класі яхт «Солинг» завоював для збірної Росії разом з Ігорем Скаліним і Дмитром Шабановим. Ця медаль так і залишається єдиною російською
нагородою Ігор у вітрильному спорті.
Одесити Оксана Грищук та Євген Платов виграли «золото» Ліллехаммера - 1994 у танцях на льоду
під російським прапором, а в Нагано - 1998 повторили це досягнення.
Леонід Крайзельбург в 14 років емігрував з
сім’єю з Одеси в США. У Сіднеї-2000 вже під ім’ям Ленні він завоював три олімпійських «золота» в плаванні на спині та естафеті, а в Афінах-2004 додав до них
ще одне командне «золото».
Харків’янин Роман Яковлєв поїхав грати у російський волейбольний чемпіонат у середині
дев’яностих, змінив там громадянство, а в 2000 році
став срібним призером олімпіади в Сіднеї в складі
збірної наших сусідів.
Олег Твердовський покинув Донецьк заради Москви у 15 років, заграв у збірній Росії з хокею і став з
нею бронзовим призером на олімпіаді 2002 року.
Вихованка дніпропетровської школи фігурного
катання Тетяна Навка - з 14 років у Росії. У парі з Романом Костомаровим вона виграла олімпіаду в Турині в танцях на льоду
Олександр Косарєв народився у Рівному, грав у
Тернополі, але в «лихі дев’яності» змінив потопаючий український волейбол на російський. Змінивши
громадянство, забезпечив собі дві «бронзи» олімпіад
в Афінах і Пекіні.
Сім’я киянина Дмитра Овчарова емігрувала до
Німеччини на початку дев’яностих, а він зібрав для
своєї нової батьківщини пристойний олімпійський
врожай у настільному тенісі. На рахунку Овчарова
«срібло» Пекіна і дві «бронзи» Лондона.
Віктор Хряпа так і не знайшов себе в українському баскетболі і відправився на пошуки в Саратов. Киянин у підсумку пройшов за маршрутом «Автодор»,
ЦСКА, «Чікаго Буллз», збірна Росії, у складі якої завоював «бронзу» олімпіади в Лондоні. Його старший
брат Микола весь цей час грав за збірну України.
Дмитро Мусерський народився і виріс в Макіївці, навчався азам волейболу у Харкові і навіть встиг
зіграти за українську молодіжку. У 2006 році переїхав до Бєлгорода, прийняв російське громадянство,
а в 2012-му став олімпійським чемпіоном у Лондоні
Тарас Хтей народився на Львівщині, займався волейболом в Запоріжжі, а в 16 років опинився в Москві. У Хтея дві медалі Олімпіад з перервою у вісім років – «бронза» Афін і «золото» Лондона
Марія Стадник після допінгової дискваліфікації не потрапила до борцівської олімпійської збірної
України і погодилася виступати за Азербайджан. На
олімпіаді-2008 вона завоювала «бронзу» разом з лідером української збірної Іриною Мерлені, а ще через чотири роки не пустила Мерлені у фінал і виграла срібну медаль
Тетяна Волосожар покинула Дніпропетровськ
заради Москви в 2010 році - тепер вона дворазова
олімпійська чемпіонка олімпіади в Сочі в парному фігурному катанні. У Росії її пару з Максимом Траньковим тренує український тренер Ніна Мозер.
Фігуристка Альона Савченко народилася в Обухові та тренувалася в київському «Динамо», але залишившись в 2003 році без партнера і можливості запросити іноземця в Україну, виїхала до Німеччини. У
Ванкувері-2010 вона в парі з Робіном Шолкови завоювала «бронзу», а в Сочі-2014 - повторила це досягнення.
Вихованка рівненської школи фрістайлу Алла Цупер зайняла 5-е місце на Іграх в Нагано. Після конфлікту з українською федерацією переїхала в Білорусь, з’їздила під її прапором ще на три олімпіади, фінішуючи в десятці, народила дитину, повернулася у
спорт і в Сочі раптом завоювала «золото»
Шорт-трекіст Володимир Григор’єв ніс прапор
збірної України ще на церемонії закриття ігор у Турині-2006, а в Сочі вже завоював «срібло», але під російським прапором.
Антон Кушнір родом з Рівненщини, але з 2002
року переїхав у Білорусь і у Сочі виграв для цієї країни золоту медаль у фристайлі в акробатиці.
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Інтелектуальне змагання
між учнями, вчителями
та батьками відбулося у
Тернопільськійзагальноосвітній школі №4.

У

Найрозумнішими стали випускники

часниками
«Інтелектшоу», побудованого за
правилами гри «Що? Де? Коли?»,
стали шість кращих команд
школи.
Це учні 9 класу, які є срібними призерами міського конкурсу “Що? Де?
Коли?”, дві команди одинадцятикласників, команда вчителів, батьків та ви-

пускників попередніх років.
– Ми проводимо цей захід, аби популяризувати інтелектуальні ігри,
об’єднати батьків, дітей і вчителів та запропонувати нашим вихованцям змістовне дозвілля, – зазначив організатор
дійства Микола Федоруць.– Ми заохочуємо наших учнів постійно підвищувати
свій інтелектуальний рівень, адже тоді

УВАГА! КОНКУРС!
Вишиванко моя,
вишиваночко!

можна знайти вихід з будь-якої ситуації.
У кожній команді було по шість
учасників, які змагались у трьох турах. У кожному турі було по 12 запитань. Також для учасників підготували спеціальне запитання від шкільного
радіо-діджея та від адміністрації школи закладу. У перервах між турами були
музичні паузи, під час яких виступали

учні з різноманітними художніми номерами.
Переможцями
інтелектуальних
змагань стала команда випускників
школи “Незабутні і кохані”. Усіх учасників інтелект-шоу нагородили іменними грамотами, календарями та магнітами. Організатори вирішили зробити
цей захід традиційним.
Юля ТОМЧИШИН.

Азбука для дітей

Книгу
вiдкривай
Рукавичка цiкаву

«Наш ДЕНЬ» продовжує конкурс «Вишиванко моя, вишиваночко!». Надсилайте
на адресу редакції чи на електронну пошту
ваші світлини у вишиванках. А ще можете
розповісти, хто й коли подарував вам сорочку,
а можливо, вона передається з покоління у покоління і їй уже не один десяток років… Звичайно ж, не
забудьте вказати прізвище та ім’я, зворотну адресу та
контактний номер телефону. Конкурс триватиме до 1
червня, коли у всьому світі відзначають День захисту дітей. Переможці отримають цікаві призи та подарунки.
Чекаємо на ваші фото й розповіді.
Пишіть нам на електронну пошту nday-te@ukr.net,
а також на адресу редакції:
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

Вишивкою ніжною на білім полотні
Вишивала щастя й долю, мамо, ти мені...
На фото
Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА:
Катруся Сувалко
з Лановець

Продовження. Поч в номері 5(34) 29 січня ц.р.

Книгу відкривай цікаву,
Часу цінного не гай.
Щирим серцем захищає,
Подивися світ чудовий: Ніжно лине його спів.

Ии

День стоїть ясний,
погожий,
Захід сонця малиновий,
Все це диво - то світ Божий.
Роси чисті і прозорі,
Спів маленької пташини,
Вись небесну, мирні зорі
Бог Дарує для людини.

Іі

Ікона

Іконочку до школи
Дала мені матуся.
Я з нею вже ніколи
Нічого не боюся.
Спасителя малого
Тримає Божа Мати.
Я буду завжди в Нього
Порадоньки титати.

Її

Їжа

«Їжа, - часто
можна чути, на землі
людей тримає».
То не так! Не може бути!
Це лиш тіло підкріпляє!
А духовної нам сили
Бог в молитві посилає,
Якщо чесно ми просили,
Він завжди допомагає!

Йй

Йосип

Йосипу
у ніч погожу
Ангел з неба
повелів,
Щоб Ісуса й Матір Божу
До Єгипту він повів.
Йосип Немовля ховає,
Від біди, від ворогів,

Кк

Про добро і Божу славу
Ти читай і пам’ятай.

Книга

Ми мусимо трудитись
Від роду і до роду,
Зі щирістю молитись
За честь свого народу.

Любов

Ольга київська княгиня,
Просвітителька
Русі,
Правди й віри берегиня,
Знають труд її усі.
Християнство відшукала
У далеких нам світах,
Всіх до Бога повертала,
Щоб не згинули в гріхах.

Книга всім
розповідає
Про новий
і давній час,
Це вона допомагає,
Відкривати світ для нас.
Про життя святих читаєм,
Тих, що за Христом пішли,
Добрий приклад собі маєм,
Як нам віру зберегли.

Лл

Любов веде
до згоди,
Поваги і терпіння.
За них винагорода На небесах спасіння.
Потрібно все любити:
Людей і Божий світ,
І по собі лишити
Хороший чесний слід.

Мм

Молитва

Нн

Надія

Молитва це дорога,
Що кличе
до Небес.
Розмова щира з Богом,
Наповнена чудес.
Коли тебе зустріне
Образа й гнів колись,
Воно усе загине,
Ти тільки помолись.

Оо
Пп

Ольга

Причастя

Причащалися
разом
Тато, мама й діти.
Благодать
несли додому,
Щоб гуртом радіти.
Кожен у сім’ї старався
Богу догодити,
Ангел із небес спускався
Радість розділити.

Рр

Різдво

Різдво велике святоНародження
Христа.
Радіють мама й тато,
І села, і міста.
Як срібні дзвіночки,
Колядочки дітей.
Їх ніжні голосочки
Пробуджують людей.
Разом усі співаймо,
Щоб серденько цвіло.
І Бога прославляймо,
Даруймо всім тепло!

Надію в серці маю,
Що нас Бог за терпіння,
Покличе всіх до раю,
Даруючи спасіння.
Продовження Азбуки у наступному випуску «Рукавички»
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Понеділок
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Церемонiя закриття Олiмпiади 2014.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Т/с “Вiчний поклик”.
14.10 Контрольна робота.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Свiт поезiї. Т. Шевченко.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Солдати Вiтчизни - доблесть країни.
Концертна програма.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна програма до Дня захисника Вiтчизни “Офiцерська честь”, ч. 1.
00.05 Х/ф “Гарно жити не заборониш”.

Êàíàë “1+1”

07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,04.40 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Мелодрама “Русалка”.
12.45 Драма “9 рота”.
15.45 “Зiркова хронiка”.
16.45,04.55 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 Т/с “Гюльчатай”.
22.20,02.20 “Грошi”.
23.55 Т/с “Касл 2”.
00.50,03.10 Драма “Смак життя”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Перевiрка на любов”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “По лезу бритви”.
22.40,03.40 Т/с “Шулер”.
00.45 Х/ф “Вiйна свiтiв”. (2 категорiя).

ICTV

06.50,19.20 Надзвичайнi новини.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

12.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Чужi крила”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
21.50,03.40 Свобода слова.
23.45 Х/ф “Убивцi на замiну”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.35,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.50,20.00,23.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.45 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
00.40 “Один за всiх”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.20 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.10 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00,21.55 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.45 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
22.50 Х/ф “Безжальнi люди”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Смертельна красуня”. (2
категорiя).

5 êàíàë

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.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Х/ф “Перелiтнi птахи”.
13.00,17.25 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.

25 лютого

Вівторок
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,17.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.25 Тарас Шевченко.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Свiт поезiї. Тарас Шевченко.
16.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Концертна програма “Мелодiя двох
сердець”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концертна програма до Дня Захисника Вiтчизни “Офiцерська честь”, ч. 2.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “За щастям”.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.25,20.15 Т/с “Гюльчатай”.
11.35,12.35,00.55,01.40 Т/с “Громови”.
13.35,02.25 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.35,04.10 “Красуня за 12 годин 2”.
15.35 Комедiя “Свати 4”.
16.45,04.55 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15,03.10 “Сiм`я”.
00.00 Т/с “Касл 2”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,02.55 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.40,03.35 Т/с “Шулер”.
00.50 Х/ф “Непроханi”. (2 категорiя).

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.50 Анекдоти по-українськи.
10.20,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.

Наш ДЕНЬ

14.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.05,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.35 Х/ф “Кримiнальне чтиво”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.45,16.00 “Усе буде добре!”
08.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.10 Х/ф “Дозволите тебе поцiлувати...
на весiллi”.
11.55,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.50 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “Днi Турбiних”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.55 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.55,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45,16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.45 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Смертельна красуня”. (2
категорiя).
00.50 Х/ф “Дочка мого боса”. (2
категорiя).

5 êàíàë

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.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.

18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,02.40 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Шаман 2”, 1 i 2 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Кiнг-Конг”. (2 категорiя).

Ê1

07.30 М/ф.
08.20 Х/ф “Чарiвне озеро”.
10.15 Х/ф “Новi Робiнзони”.
12.00 Х/ф “Поїздка до Америки”.
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 “Трансформери”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Люблю тебе, чувак”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

05.00 Т/с “Висяки”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. Професiя продавець”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства 13”.
11.40 Т/с “Державний захист 2”.
19.00,21.40,02.05,04.55 “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).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00 Дайош молодьож!
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Между нами.

ÒÂi

11.00,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,19.10,0
1.00 TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.15,14.45 Арт варта.
12.20,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Aрт City.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особлива думка.
14.00 Геофактор.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.
11.50 “Хай говорять. У вiдпустку: Таїланд”.
15.00 Т/с “Оса”, 33 с.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,05.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Шаман 2”, 3 i 4 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).

Ê1

07.30,16.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Чарiвне озеро”.
11.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.10 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
10”.
15.00,17.00 Т/с “Брудна робота”.
16.45,19.00,21.40,02.10,04.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст 4”. (2 категорiя).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2 категорiя).
00.40 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Країна У.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00 Дайош молодьож!
14.30 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.10 Между нами.

ÒÂi

06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,19.10,2
2.00,01.00 TBiNews.
11.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.15,14.45 Арт варта.
12.20,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Double Ять.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.

Програма ТБ
Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Слiдами морських боїв.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Трагедiя росiйського Ватсона.
12.25 “Будь в курсi!”
13.10 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
14.00 Д/с “Африка. Небезпечна
реальнiсть”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Йосип Кобзон, ч. 1.
20.00 Видатне ХХ столiття.
21.25,00.30 “Вiдлуння дня”.
21.45 Бiтлз. Довгий звивистий шлях.
22.50 У витокiв цивiлiзацiї майя.

06.50 Т/с “Оперативний псевдонiм 2: Код
повернення”.
14.50 Д/ф “Змова богiв”.
15.50 Д/ф “Воїни свiту”.
16.40 Д/ф “Переведення на передовiй”.
17.40 Д/ф “Безсмертна рота”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Вулкан”.
23.25 Х/ф “Крижанi павуки”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “Мегапровал”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Т/с “Статський радник”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Небесний тихохiд”.
(6+).
07.30,13.30 Драма “...А зорi тут тихi”, 1
i 2 с. (12+).
10.40,16.40 Х/ф “Елiксир”.
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Бойовик “Не ставте лiсовику
капкани...” (12+).
18.55,00.55 Х/ф “Ванька”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Вiдпустка у вереснi”.
(16+).
21.55,03.55 Мелодрама “Серпень, що спливає”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,11.30 Супербайк. Австралiя.
10.30 Суперспорт. Австралiя.
12.30,21.00,01.30 Снукер. Вiдкритий
чемпiона Уельса. Ньюпорт.
19.00,00.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.00,00.15 Футбол. Бразилманiя. Журнал.
20.15 Дартс. Кубок Нацiй. Шотландiя.
00.00 Оце так!

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Олександр Журбiн. Мелодiї на
згадку”.
09.05 Д/ф “Зраджена любов”.
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 “Шаман”. “Прихована вигода”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Шлях в дельту”.

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Гранада”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” “Мiлан”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Атлетiко”.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Торiно”.
15.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” “Вердер”.
17.05,05.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10,06.00 “Тисяча й один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Юнайтед”.
21.55 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Дженоа”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Парма” “Фiорентiна”.
01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” “Вiльярреал”.
03.25 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Гройтер
Фюрт”.

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.50 Бiтлз. Довгий звивистий шлях.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00 У витокiв цивiлiзацiї майя.
15.15,21.40 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.45 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Йосип Кобзон, ч. 2.
21.25,00.30 “Вiдлуння”.
22.50 Пошуки зниклих майя.
00.45 Х/ф “Першi 9 1/2 тижнiв”. (3
категорiя).

06.25 Х/ф “Служу Вiтчизнi!”
08.00,09.30 Т/с “Кордон. Тайговий роман”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
18.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Зенiт Боруссiя. Пряма трансляцiя.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Олiмпiакос
- Манчестер Юнайтед. Пряма
трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.

ÍÒÂ-Ñâiò

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Т/с “Статський радник”.

ÍÒÂ-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”.
“Фотосесiя з червоною косинкою”.
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 “Шаман”. “Чорний Фенiкс”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Батько”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Бойовик “Не ставте лiсовику
капкани...” (12+).
06.55,12.55 Х/ф “Ванька”. (6+).
07.30,13.30 Драма “Вiдпустка у вереснi”.
(16+).
09.55,15.55 Мелодрама “Серпень, що спливає”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Обережно, бабусю!” (6+).
19.00 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Злочин i кара”, 1 с.
(12+).
21.30,03.30 Х/ф “Злочин i кара”, 2 с.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,20.00,21.00,01.45 Снукер.
Вiдкритий чемпiона Уельса. Ньюпорт.
11.00 Оце так!
11.15 Футбол. Євроголи. Журнал.
12.15 Футбол. Бразилманiя. Журнал.
17.00 Футбол. Молодiжна лiга УЄФА.
Челсi - Мiлан.
19.00,00.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Фалун. Квалiфiкацiя.
23.55 Екомарафон Шелл.
01.00 Супербайк. Австралiя.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00 Новини.
07.15,13.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
08.15,14.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
09.15 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Дженоа”.
11.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
12.00 “Тисяча й один гол”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Парма” “Фiорентiна”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
18.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Зенiт”
- “Боруссiя” (Дор.) 1-й матч. Пряма
трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Олiмпiакос” - “Ман. Юнайтед”. 1-й
матч. Пряма трансляцiя.
23.45,06.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Зенiт” - “Боруссiя” (Дор.) 1-й матч.
02.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Олiмпiакос” - “Ман. Юнайтед”.
1-й матч.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
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Середа
УТ-1

ICTV

08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв
України.
10.25,17.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.30,13.15 Свiт поезiї. Тарас Шевченко.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Стефан Турчак. Партитура долi”.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Спецпроект “Жива душа поетова
святая”: Бачу землю. Т. Шевченко - Орфей у Пеклi.
16.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Про головне.
19.50,21.40 Микола Мозговий - майстерклас “Жити...”
20.50 Офiцiйна хронiка.
20.55 Мегалот.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “Троє у човнi, не рахуючи собаки”, 1 с.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.50 Анекдоти по-українськи.
10.20,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.05,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.35 Х/ф “Мовчання ягнят”. (2 категорiя).

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,03.5
5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.30,20.15 Т/с “Гюльчатай”.
11.30,12.30,00.55,01.40 Т/с “Громови”.
13.30,02.25 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.30,03.10 “Красуня за 12 годин 2”.
15.35 Комедiя “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15,04.10 “Чотири весiлля 3”.
00.00 Т/с “Касл 2”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.40,03.35 Т/с “Шулер”.
00.50 Х/ф “За межею”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 1 i 2 с.
11.50 “Хай говорять. Вiдпустка: Таїланд”, ч. 2.
15.00 Т/с “Оса”, 34 с.
16.00,02.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Шаман 2”, 5 i 6 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Друге повстання Спартака”, 3
i 4 с. (2 категорiя).

Ê1

06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Зорянi зради”.
10.50 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.35,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.35 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Хата на тата”.
00.40 Х/ф “Днi Турбiних”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.50 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.20 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.20 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Дочка мого боса”. (2
категорiя).
00.25 Х/ф “Дюплекс”. (2 категорiя).

5 êàíàë

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.
07.20 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.
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Четвер

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.05 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
10”.
15.00,17.00 Т/с “Той, що рахує зiрки”.
16.45,19.00,21.40,02.10,03.55 “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).

ÒÅÒ

07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.10 Между нами.

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00,04.30 Музика для дорослих.
11.00,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,19.10,2
2.00,01.00 TBiNews.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

УТ-1

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,17.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави. До 90-рiччя
Захiдного прикордонного округу.
13.20 Слово правди i любовi.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Свiт поезiї. Т. Шевченко.
15.55 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Про головне.
19.50 Фольк-music. Краще.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “Троє у човнi, не рахуючи собаки”, 2 с.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,13.50 Анекдоти по-українськи.
10.20,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.10,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Список Шиндлера”. (2
категорiя).

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 3 i 4 с.
11.50 “Хай говорять. Роман з двома Оленами”.
15.00 Т/с “Оса”, 35 с.
16.00,02.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
19.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА. “Шахтар” (Донецьк) - “Вiкторiя” (Плзень).
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05,04.4
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.25,20.00 Т/с “Гюльчатай”.
11.25,12.30 Т/с “Громови 2”.
13.35 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.35 “Красуня за 12 годин 2”.
15.35 Комедiя “Свати 4”.
16.45,04.55 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.00,03.05 Футбол. Лiга Європи. Валенсiя
(Iспанiя) - Динамо (Київ).
00.20 Т/с “Касл 2”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.40,03.35 Т/с “Шулер”.
00.50 Х/ф “Ванiльне небо”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

05.40,16.00 “Усе буде добре!”
07.35,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.00 “Зоряне життя. Дiти-злочинцi”.
10.05 Х/ф “Лекцiї для домогосподарок”.
12.05,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.00 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Зоряне життя. Полюби себе такий”.
23.20 “Зоряне життя. 10 способiв схуднути”.
00.15 Х/ф “Сiднi Шелдон. Якщо настане
завтра”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë

06.15,13.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,14.00 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50,16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.25 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Дюплекс”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Вибух з минулого”.

5 êàíàë

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.
07.40 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.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.10 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
16.45,19.00,21.40,02.15,03.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 11”.
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).

ÒÅÒ

07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Країна У.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.10 Между нами.

ÒÂi

11.00,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,19.10,0
1.00 TBiNews.
11.30 ЖИВЯком.
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11.30 Приватнi новини.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.15,14.45 Арт варта.
12.20,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особлива думка.
14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.45 Бiтлз. Довгий звивистий шлях.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Пошуки зниклих майя.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Йосип Кобзон, ч. 3.
21.25,00.30 “Вiдлуння дня”.
22.50 Смерть володарiв майя.
00.50 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”.
(3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20,00.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Т/с “Статський радник”.

15

вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман”. “Самовбивця”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Iкриста лихоманка”.

Êàíàë «2+2»

09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Фронт без флангiв”.
13.00 Д/ф “Космiчнi рятiвники”.
14.00 Д/ф “Чечня. Генеральний бiй”.
15.00 Д/ф “Воїни свiту”.
15.45 Д/ф “Бойовi нагороди Росiйської
Федерацiї”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Королi вулиць”. (2 категорiя).
23.30 Х/ф “Королi вулиць 2”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Обережно, бабусю!” (6+).
07.00 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Злочин i кара”, 1 с.
(12+).
09.30,15.30 Х/ф “Злочин i кара”, 2 с.
(12+).
17.30,23.30 Драма “Продовження роду”.
(12+).
19.30,01.30 Мелодрама “Старi стiни”. (6+).
21.30,03.30 Кiноповiсть “Наказ: вогонь не
вiдкривати”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,20.55,01.00 Снукер. Вiдкритий
чемпiона Уельса. Ньюпорт.
11.15 Футбол. Бразилманiя. Журнал.
11.30 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Фалун. Квалiфiкацiя.
12.25 Екомарафон Шелл.
17.15,00.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Фалун.
19.15,19.20,20.30 Вибране по середах.
19.25 Гольф. Матчевий чемпiонат.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

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

07.00,13.10,18.20 Новини.
07.10,11.10,16.20 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Олiмпiакос” - “Ман. Юнайтед”. 1-й матч.
09.10,14.20,19.00 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Зенiт” - “Боруссiя” (Дор.)
1-й матч.
13.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
18.30,23.45,06.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Галатасарай” - “Челсi”. 1-й матч. Пряма трансляцiя.
00.20,04.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Шальке” - “Реал”. 1-й матч.
02.25 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу. “Галатасарай” - “Челсi”. 1-й матч.

12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.15,14.45 Арт варта.
12.20,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.45 Особлива думка.
14.00 Double Ять.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,03.00 Стоп-кадр.

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.45 “Прокурорська перевiрка”.
19.00 “Говоримо i показуємо”.
19.55 Т/с “Шаман”. “Реванш”, ч. 1.
22.00 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.25 Т/с “Дельта”. “Скарб”.
00.20 Т/с “Мент в законi”. “Силовий
варiант”, 3 с.

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.45 Бiтлз. Довгий звивистий шлях.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Смерть володарiв майя.
15.15,21.35 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.40 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Толочко, ч. 1.
22.50 Правдивi iсторiї.
00.45 Х/ф “Скандал”. (3 категорiя).

09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
13.00 Д/ф “Код Єви”.
14.00 Д/ф “Чечня. На безiменнiй висотi”.
15.00 Д/ф “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Огляд Лiги Чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Тоттенхем Днiпро. Пряма трансляцiя.

ÍÒÂ-Ñâiò

Òîíiñ

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Т/с “Статський радник”.

ÍÒÂ-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”.
“Нiчний перевертень”, ч. 1.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

Êàíàë «2+2»

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Драма “Продовження роду”.
(12+).
07.30,13.35 Мелодрама “Старi стiни”. (6+).
09.30,15.30 Кiноповiсть “Наказ: вогонь не
вiдкривати”. (12+).
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Люблю. Чекаю.
Олена”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Випадковий вальс”.
(12+).
21.30,03.30 Кiноповiсть “Наказ: перейти
кордон”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.30,20.15,21.00,01.30 Снукер.
Вiдкритий чемпiона Уельса. Ньюпорт.
11.00,19.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Фалун.
00.00 Дартс. Кубок Нацiй. Шотландiя.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.15,18.00 Новини.
07.15,11.15,15.30 Лiга чемпiонiв. 1/8
фiналу. “Галатасарай” - “Челсi”.
1-й матч.
09.15,13.30 Лiга чемпiонiв. 1/8 фiналу.
“Шальке” - “Реал”. 1-й матч.
17.30 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
18.45 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.50 Лiга Європи. 1/16 фiналу. Матч у
вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
21.55 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Генк”
- “Анжi”. Матч у вiдповiдь. Пряма
трансляцiя.
00.30,03.20 Лiга Європи. 1/16 фiналу. Матч
у вiдповiдь.
02.20 “Тисяча й один гол”.
05.10 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Генк” “Анжi”. Матч у вiдповiдь.
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П’ятниця
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.40,17.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiт поезiї. Тарас Шевченко.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.20 Українського роду.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Тарас Шевченко - художник.
16.05 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Концертна програма “Мелодiя двох
сердець”.
21.40 Фольк-music.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Не ходiть, дiвчата, замiж”.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,04.45 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.25 Т/с “Гюльчатай”.
11.20,12.30 Т/с “Громови 2”.
13.35 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.35 “Красуня за 12 годин 2”.
15.35 Комедiя “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 “Сказочная Русь”.
20.55 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.45 “Супергерої”.
23.50 Комедiя “Опiвночi у Парижi”.
01.35 Комедiя “Супровiдник”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Двi митi любовi”.
22.35,02.55 Т/с “Шулер”.
00.45 Х/ф “Двоє пiд дощем”. (2 категорiя).

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.

Наш ДЕНЬ

10.05,13.50 Анекдоти по-українськи.
10.20,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 5”.
15.05,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Загадкова iсторiя Бенджамiна
Баттона”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.10 Х/ф “Дихай зi мною”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05,22.25 Х/ф “Була тобi кохана”.
00.20 Х/ф “Лекцiї для домогосподарок”.

Íîâèé êàíàë

06.10,06.55 Kids` Time.
06.15,13.35 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.20,04.22 Зона ночi. Культура.
06.35,13.55 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50,18.00,20.00 Т/с “Воронiни”.
15.20 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00,00.40 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Вибух з минулого”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 5 i 6 с.
11.50 “Хай говорять. Зоряний бебi-бум

1 березня

Субота
УТ-1

ÑÒÁ

07.50 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Армiя.
09.15 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.45 Х/ф “Тарас Шевченко”.
12.55 Театральнi сезони.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Золотий гусак.
17.25 Свiт поезiї. Т. Шевченко.
17.50 Star-шоу. Святкуємо Масляну.
19.20 Концертна програма I. Бобула “Крила мрiй моїх”.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.40 Фiльм-концерт “В. Добринiн.
Бiографiя в пiснях”.

07.55
09.00
09.50
10.25
12.45
16.35
18.00
21.40
23.15

07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.00 “Свiт навиворiт 5”.
10.10 “Сказочная Русь”.
10.50,12.00,13.10 Комедiя “Свати 4”.
14.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.05,20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
22.10 Комедiя “1+1”.
00.30 Бойовик “Iнший свiт”.

5 êàíàë

“Їмо вдома”.
“Усе буде смачно!”
“ВусоЛапоХвiст”.
“Хата на тата”.
Х/ф “Була тобi кохана”.
Х/ф “За двома зайцями”.
Х/ф “Батькiвський iнстинкт”.
Х/ф “Спокута”.
“Детектор брехнi 5”.

Íîâèé êàíàë

- 2013”.
15.00 Т/с “Оса”, 36 с.
16.00,04.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Слiд. Краса вимагає жертви”.
22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15,19.10 “Орел i решка”.
17.15,23.50 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
22.20 “Прожекторперiсхiлтон”.
00.40 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ

05.20,15.00,17.00 Т/с “Той, що рахує
зiрки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Шпигун”.
21.40 Х/ф “Екiпаж”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Пiдроздiл “Дельта 2”:
Колумбiйський зв`язковий”. (2
категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Вiталька.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
17.00 Пiвцарства за кохання.
18.00 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Золоте око”.
22.40 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.10 Между нами.

ÒÂi

06.00,20.00,00.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,03.0
0 TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.15,14.45 Арт варта.
12.20,14.50 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,17.10,19.35,04.00 Особлива думка.
21.20 Х/ф “Распутiн”.
23.20 Х/ф “Повернення додому”.

Ê1

07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.00 М/ф “Подорож в Ельдорадо”.
11.30 Х/ф “Фред”.
13.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Моя мачуха - iнопланетянка”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Побачення моєї мрiї”. (2
категорiя).

08.10 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.05 Файна Юкрайна.
12.15 Уральськi пельменi.
14.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Хто б говорив”.
20.00 Х/ф “Хто б говорив 2”.
21.40 Х/ф “Няньки”.
23.30 Уже який день.
00.20 Х/ф “Я не знаю, як вона робить це”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

ÒÅÒ

ICTV

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 Бiзнесчас.
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.

08.15 Т/с “Чужий район 2”.
10.05 Зiрка YouTube.
11.10 Дача.
11.35,19.50 Т/с “Винищувачi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
22.15 Х/ф “Володар бурi”.
00.35 Х/ф “Мiльйонер iз нетрiв”.

07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 26 i 27 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 147 i 148 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Алiбi - надiя, алiбi - любов”.
13.00 Х/ф “Моє улюблене чудовисько”.
17.00,19.20 Т/с “Якщо ти не зi мною”.

Êàíàë “1+1”

Iíòåð
08.00
08.50
09.30
10.00

“Школа доктора Комаровського”.
“Городок”.
“Новини”.
Д/ф “Мосфiльм. Народження легенди”.
12.05,03.20 Х/ф “Дiамантова рука”.
14.05 Т/с “Мама буде проти”.
18.05 Т/с “Хтось втрачає, хтось знаходить”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Хтось втрачає, хтось знаходить”, 3 i 4 с.
22.45 Т/с “Терор любов`ю”, 1-4 с.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.10,15.25 Х/ф “ДМБ 2”.
07.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Загадка Страдiварi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя. Професiя
винахiдник”.
14.10,04.05 Х/ф “ДМБ”.
17.00 Т/с “Сонька - Золота ручка”.
22.30 Т/с “Висяки”.
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
10.45
12.10
13.35
15.15
17.20
20.00
21.00
23.00

ÒÂi

Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/ф “Битва за планету Терра”.
М/ф “Не бий копитом”.
Панянка-селянка.
Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глузду 2”.
Х/ф “Золоте око”.
Вiталька.
Розсмiши комiка.
Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

07.00,12.25,15.30,01.05 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,02.00 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30 Особлива думка.
16.00 80 островiв навколо свiту.
17.00 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Без вини винний”. (2 категорiя).
00.35,02.45 Вулицi червоних лiхтарiв.

Òîíiñ

07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.

Програма ТБ
14.00
17.00
19.00
23.00

Приватнi новини.
Огляд блогiв.
Геофактор.
Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.45 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.50 Бiтлз. Довгий звивистий шлях.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.50 Правдивi iсторiї.
15.15,21.40 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.45 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Толочко, ч. 2.
21.25,00.30 “Вiдлуння”.
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.55 “Доброго здоров`ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40,13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.35 “Надбання Республiки”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.45 Комедiя “Подорож мосьє
Перрiшона”.

ÍÒÂ-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”.
“Нiчний перевертень”, 2 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман 2”. “Кровнi узи”. “Ворошиловський стрiлець”.
23.40 Концерт “Театру “Шалом” - 25!”
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Видатне ХХ столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Скарб Срiбного озера”.
14.00 За сiм морiв.
14.45 Правдивi iсторiї.
15.45,01.15 Д/с “Африка. Небезпечна
реальнiсть”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.10,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.00 Амазонiя: риби-монстри.
21.00 638 способiв убити Фiделя Кастро.
22.00 Х/ф “Крижаний врожай”. (2
категорiя).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Лариса Лужина. “Вона була у
Парижi”.
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.10 “Єралаш”.
11.45 “Скiльки коштує кинути пити”.
12.40 Х/ф “Вийшов їжачок з туману...”
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вийшов їжачок з туману...”
17.05 Комедiя “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
19.00 “Час”.
19.20 “Сьогоднi увечерi”.
21.10 Х/ф “Вправи в прекрасному”.
23.05 Бойовик “...На прiзвисько “Звiр”.
00.45 Х/ф “Неждано-негадано”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00,14.00 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”.
12.05 Т/с “Адвокат”. “Номер 200”. “Буква закону”.
14.25 “Я худну”.
15.30 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
17.55 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Х/ф “Друге життя Федора Строгова”.
21.45 “Вiдьмине щастя”.
22.35 Т/с “Лють”. “Випадковий пасажир”.

Êàíàë «2+2»
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
13.05 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
15.45 “Облом.UA. Новий сезон”.
19.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя
боксу (WSB). Українськi Отамани Algeria Desert Hawks.
21.45 Х/ф “Тюряга”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Стервознi штучки”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Люблю. Чекаю.
Олена”. (6+).
07.30,13.30 Драма “Випадковий вальс”.
(12+).
09.30,15.30 Кiноповiсть “Наказ: перейти
кордон”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Я Вас кохав...” (6+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Детектив “Iнспектор Гулл”.
(12+).
22.00,03.55 Комедiя “Музична iсторiя”.

ªâðîñïîðò
09.30 Футбол. Молодiжна лiга УЄФА.
Челсi - Мiлан.
10.30,19.45,21.00,01.00 Снукер. Вiдкритий
чемпiона Уельса. Ньюпорт.
11.30,14.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Фалун.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфель.
Чоловiки.
14.45,17.30 Лижне двоєборство. Кубок
свiту. Лахтi.
15.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфель.
16.15 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Лахтi. Квалiфiкацiя.
18.00,00.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Лахтi.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,12.45,18.00 Новини.
07.10 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Рубiн” “Бетiс”. Матч у вiдповiдь.
09.05,10.55,13.50,15.40,01.25 Лiга Європи. 1/16 фiналу. Матч у вiдповiдь.
12.55 Огляд матчiв Лiги Європи.
17.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.35 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
19.05 Лiга Європи. 1/16 фiналу. “Генк” “Анжi”. Матч у вiдповiдь.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” “Фрайбург”. Пряма трансляцiя.
23.30,05.05 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” “Гранада”.
03.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” “Фрайбург”.

Êàíàë «2+2»
06.00
07.15
08.00
08.50
16.50
19.15
21.30
23.30
01.15

М/ф.
“Нове Шалене вiдео по-українськi”.
“Облом.UA. Новий сезон”.
Т/с “Замах”.
ЧУ. 19 тур. Карпати - Iллiчiвець.
ЧУ. 19 тур. Металiст - Зоря.
Х/ф “Посилка”. (2 категорiя).
Х/ф “Липучка”. (2 категорiя).
Х/ф “Людина-змiя”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Я Вас кохав...” (6+).
07.30,13.30 Детектив “Iнспектор Гулл”.
(12+).
09.55,15.55 Комедiя “Музична iсторiя”.
17.30,23.30 Детектив “Кольє Шарлотти”. (12+).
21.00,03.00 Х/ф “Нам не дано передбачити...” (16+).
21.40,03.40 Мелодрама “Жiнки”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,16.00 Лижне двоєборство. Кубок
свiту. Лахтi.
10.00,17.15,01.00 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. Лахтi.
11.00,15.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гран
Монтана. Жiнки.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфель.
Чоловiки.
14.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
19.00,21.00,02.00 Снукер. Вiдкритий
чемпiона Уельса. Ньюпорт.
00.00 Кiнний спорт. Кубок Нацiй. Велiнгтон.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.45 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” “Фрайбург”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Гранада”.
13.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.40 “АПЛ. Клуби”. “Суонсi”.
13.55 2 Бундеслiга. “Ерцгебiрге” - “Кельн”.
Пряма трансляцiя.
16.00 “АПЛ. Клуби”. “Челсi”.
16.15 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Челсi”.
Пряма трансляцiя. У перервi Новини.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Челсi”.
Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Осасуна”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Еспаньол”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Сельта”. Пряма трансляцiя.
01.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Гамбург”.
02.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Шальке”.
04.40 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
05.10 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Iнтер”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
2 березня

Неділя
УТ-1
07.05
07.30
09.00
10.00
10.35
11.00
11.50
12.45
13.20
14.10
14.50
15.45
16.55
17.55
18.35
20.30
20.40
20.50
21.00
22.00
22.20
23.40
00.00

Панянка та кулiнар.
“Дружина”.
Шеф-кухар країни.
Околиця.
Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
Крок до зiрок.
Караоке для дорослих.
Тарас Шевченко в Петербурзi.
Як Ваше здоров`я?
Ближче до народу.
В гостях у Д. Гордона.
Концертна програма “Ми дiти твої,
Україно!”
Маю честь запросити.
Дiловий свiт. Тиждень.
Шевченкiвський вечiр.
Ми хочем, щоб ви знали.
Головний аргумент.
Офiцiйна хронiка.
Пiдсумки тижня.
Полiттеатр.
Фестиваль пiснi в Коблево.
Смiх з доставкою додому.
“Дружина”.

Êàíàë “1+1”

07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.35 Комедiя “Мiмiно”.
12.40 “Зiркова хронiка”.
13.55 М/ф “Маша i ведмiдь”.
14.05,04.40 “Чотири весiлля 2”.
15.10 Мелодрама “Випадкова радiсть”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 “Що? Де? Коли?”
01.00 Драма “Класс”.

Iíòåð

08.10 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
08.50 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Д/ф “Ельдар Рязанов. Жiночi
iсторiї”.
12.00 Т/с “Хтось втрачає, хтось знаходить”, 1-4 с.
16.00 Х/ф “Двi митi любовi”.
18.00 Х/ф “Два Iвани”, 1 с.
20.00,02.05 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Два Iвани”, 2 с.
22.55 Х/ф “Бiдна Liz”.
00.40 Х/ф “Здивуй мене”. (2 категорiя).

ICTV

07.40 Дача.
08.10 Мульт особистостi.
08.40 Так$i.

09.05 Космонавти.
09.55 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.
11.35 Вам i не снилося!
12.10 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Кiнець свiту”.
21.50 Х/ф “Район №9”. (2 категорiя).
23.45 Х/ф “Мовчання ягнят”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

08.00 “Їмо вдома”.
09.05 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
11.10 Х/ф “Мама-детектив”.
15.20 Х/ф “Батькiвський iнстинкт”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.05 Х/ф “Домоправитель”.
22.55 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
00.55 Х/ф “Сiднi Шелдон. Якщо настане
завтра”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë
07.45
08.00
10.10
12.30
14.20
16.15
18.00
19.50
21.45
23.40
00.35

Церква Христова.
М/с “Том i Джерi-шоу”.
Файна Юкрайна.
Х/ф “Няньки”.
Х/ф “Хто б говорив”.
Х/ф “Хто б говорив 2”.
Х/ф “Хто б говорив 3”.
Х/ф “Одного разу у Вегасi”.
Х/ф “Успiху, Чак!” (2 категорiя).
Уже який день.
Х/ф “Життя як дiм”.

5 êàíàë

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.
07.35 180 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.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.45 Подiї.
07.05 Х/ф “Алiбi - надiя, алiбi - любов”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою.
У гостях Джамала.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 24 лютого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні 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, 18.00 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. «Лісова пісня»
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.35 Х.ф.«Брат імператора»

Вівторок, 25 лютого

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Божі корівки»
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Останній круїз»

Середа, 26 лютого

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні 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
12.40 «Автоакадемія»
13.00 А.Матвійчук «Полустанок
любові»
14.00 Х.ф.«Москаль чарівник»
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.«Спитай у моїх дітей»

Четвер, 27 лютого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні 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 А.Матвійчук «Полустанок
любові»
14.00 Х.ф. «Все,чого вона хотіла»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відповідно до закону»
22.35 Х.ф.«Викрасти поліцейського»

П’ятниця, 28 лютого

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні 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»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Браві хлопці»
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. «Всі справжні дівчата»

Субота, 1 березня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Відставної кози барабанщик»
09.00, 23.40 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Пасажир,який заснув»
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.30 Х.ф.«Пригоди Тома Соєра»
16.30 Дім книги
17.00 ВЕРВИЦЯ СОЛІДАРНОСТІ МОЛОДІ з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 Суботній вечір.В.ф.«Бітлз»
22.00 Хіт-парад
23.00 «Смаки культур»

10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 5 i 6 с.
15.00 Х/ф “Мама виходить замiж”.
17.00 Моя краща половина.
19.00,01.15 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 151 i 152 с.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.30
08.35
10.00
11.30
12.20
13.15
15.10
17.20
19.10
21.40
00.10

М/ф.
М/ф “Подорож в Ельдорадо”.
“Їмо вдома”.
“Розсмiши комiка”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Орел i решка. СРСР”.
“КВК-2013”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Залiзна людина”. (2 категорiя).
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
Х/ф “Я нiколи не буду твоєю”. (2
категорiя).
01.50 Х/ф “Джуно”.

ÍÒÍ

06.20 Т/с “Сонька - Золота ручка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. СМЕРШ.
Операцiя “Капкан”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.20 Х/ф “Шпигун”.
15.30 Т/с “Державний захист 2”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. (2 категорiя).
01.45 Х/ф “Пiдроздiл “Дельта 2”:
Колумбiйський зв`язковий”. (2
категорiя).

ÒÅÒ
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
11.00
12.20
13.15
15.20
17.05
19.00
21.00
23.00

ÒÂi

Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/ф “Барбi: Таємниця феї”.
Обережно, дiти!
Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глузду 2”.
Х/ф “Побачення”.
Країна У.
Вiталька.
Розсмiши комiка.
Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

07.00,08.30,11.00,12.15,15.30,01.20
TBiNews.
07.30,17.00 Мисливцi за метеоритами.
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 “Без вини винний”. (2 категорiя).
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Неділя, 2 березня
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
12.00 Х.ф.«Пригоди Тома Соєра»
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 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Прекрасна Донна»

ТТБ
Понеділок, 24 лютого

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Cловами малечі про цікаві речі “
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Біля рідних джерел”
14.00 “Живі сторінки”
14.30 Обласні центри України. Вінниця
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Як це було”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Шукаю батьків”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Золота провінція”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Час країни”
23.00 “Зодіак”
23.30 “Кіно, кіно…”

Вівторок , 25 лютого

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Зодіак”
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21.00 Стоп-кадр.
22.00,02.15 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Любов у повiтрi”. (2 категорiя).
00.50,03.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

Òîíiñ

07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Слiдами морських боїв.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Гангстери в океанi”.
14.45 За сiм морiв.
16.00,00.35 Д/с “Африка. Небезпечна
реальнiсть”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
22.15 Джаз-коло.
22.40 Х/ф “Не думай про це”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Крижаний врожай”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
08.10
08.35
09.25
10.15
11.55

“Непутящi замiтки”.
“Поки всi вдома”.
“Фазенда”.
Комедiя “Бiлi Роси”.
Комедiя “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
13.50 Комедiя “Дiамантова рука”.
15.50 “Точнiсiнько!”
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища
лiга.
22.20 Х/ф “Однокласники”.
00.15 “Pink Floyd”: Iсторiя “Wish You
Were Here”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома.
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Заручники кiно”.
11.25 Золотий пил.
12.05 Т/с “Адвокат”. “Справжня цiна”.
“Ляльковод”.
14.25 “Слiдство вели...”
15.20 “Очна ставка”.
16.20 “Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
“Консьєрж без шкiдливих звичок”.
“Дурник”. “Кiмната смiху”. “Примара”.
21.50 “Темна сторона”.
22.40 Т/с “Лють”. “Дезертир”.
00.35 “Судовий детектив”.

11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Шукаю батьків”
13.30 “100 шедеврів”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Ціна Перемоги”
14.30 “Золота провінція”
15.00 “Польська кров української
групи”
16.15 “Чудесний канал ”
16.40 “Донбас туристичний”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Запоріжжя туристичне”
17.30 “Дива цивілізації”
17.55 “Хвилини з ”Кобзарем”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.
Заповіт”.1.с
23.40 “Їду на Січ”

Середа, 26 лютого

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “ПрофStyle”
10.30 “Дива цивілізації”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Студмістечко”
12.15 “Запоріжжя туристичне”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Хвилини з Кобзарем”
13.35 “У пошуках легенд”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Непідвладний часу”
15.30 “Почерк долі”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Історія однієї картини.
Шевченко-художник”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “Удосвіта”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Після школи”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Час змін”
20.30 “Галерея образів”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. Заповіт”. 2 с.
23.40 “Донбас туристичний”

Четвер, 27 лютого

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
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Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
09.45 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
11.45 Х/ф “Пекельний хмарочос”.
13.45,23.15 “Королi рингу”. WBO Бої за
звання Чемпiона Свiту. Василь Ломаченко - Орландо Солiдо, Хулiо
Сезар Чавес - Браян Вера.
16.50 ЧУ. 19 тур. Днiпро - Волинь.
19.15 ЧУ. 19 тур. Динамо - Шахтар.
21.00 “Профутбол”.
02.00 Х/ф “Карпатське золото”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Детектив “Кольє Шарлотти”. (12+).
09.00,15.00 Х/ф “Нам не дано передбачити...” (16+).
09.40,15.40 Мелодрама “Жiнки”. (6+).
17.30,23.35 Комедiя “Веселi хлоп`ята”.
(6+).
19.30,01.30 Х/ф “Мертвий сезон”. (12+).
21.50,03.50 Мелодрама “Пiчки-лавочки”.
(6+).

ªâðîñïîðò

09.30,14.45,00.00 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. Лахтi.
10.45,13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гран
Монтана. Жiнки.
12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфель.
Чоловiки.
16.40,01.25 Огляд вiкенду по зимових видах спорту.
16.45,21.00,01.30 Снукер. Вiдкритий
чемпiона Уельса. Ньюпорт.
18.30,19.15,01.00 Лижнi перегони. Кубок
свiту. Лахтi.
20.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Готенбург.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” “Вальядолiд”.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Лiверпуль”.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - “Арсенал”.
13.10 “АПЛ. Клуби”. “Вест Бромвiч”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” “Удiнезе”. Пряма трансляцiя.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - “Парма”. Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Крiстал
Пелас”. Пряма трансляцiя.
20.30 “Англiйський акцент”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ювентус”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Валенсiя”.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффенхайм” - “Вольфсбург”.
03.20 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Кардiфф Сiтi”.
05.10 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “Лацiо”.

10.15 “Думки вголос”
10.30 “Галерея образів”
10.45 “Інь та Янь”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Європа очима українця”
12.45 “Надія є”
13.30 “Історія однієї картини.
Шевченко-художник”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з громадянами”
14.30 “Почерк долі”
15.00 “Степовики”
15.15 “Хвилини з “Кобзарем”
15.30 “Зустріч для вас”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Наш Кобзар”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Музейні скарби”
17.30 “Фабрика ідей”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Так було”
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 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. Заповіт”. 3 с.
23.40 “Одеські історії кохання”

П’ятниця, 28 лютого

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Зустріч для вас”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Так було”
10.30 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Загублені у часі”
12.15 “Читаючи Кобзаря”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Музейні скарби”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Закохана у небо”
15.30 “Легенди Запоріжжя”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа шляхетних дівчаток”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Слово має народний депутат”
17.35 “Повір у себе”
18.00 “Просто неба”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 “Твоя пісня, твоя дума не
вмре, не загине…”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Час країни”

23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. Заповіт”. 4 с.
23.50 “У пошуках легенд”

Субота, 1 березня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Музичний БУМ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Слід”
13.30 “Просто неба”
13.45 “Новини України”
14.00 “Твоя пісня, твоя дума не
вмре, не загине…”
14.20 “Випробуй на собі”
14.30 “У народному стилі”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Живі сторінки”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Допомагає служба зайнятості”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Світ квітів”
22.30 “Тетерів”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. Заповіт”. 5 с.
23.40 Д/Ф “Шевченків край”

Неділя, 2 березня

8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 Спортивні меридіани
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Допомагає служба зайнятості”
12.15 “Світ квітів”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Живі сторінки”
14.00 “Поклик таланту ”
15.40 Д/Ф “Шевченків край”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.30 “У народному стилі”
17.55 “Твоя пісня, твоя дума не
вмре, не загине… ”
18.00 “Співоче “Веретено”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Магія звуків”
20.00 “Подорож гурмана”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Кінопростір”
23.00 “Мамина доля”
23.55 “Твоя пісня, твоя дума не
вмре, не загине…”
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Цілющі краплини

народної медицини

К

оли хвороба застає
зненацька, зазвичай
біжимо до аптеки
запасатися препаратами. Чимало
людей навіть не підозрює, що
всі потрібні ліки в них уже є –
ростуть у горщику на підвіконні!
Відірвав листочок, приклав до
рани, заварив чай або вичавив
сік для крапель – і без хімії
можна обійтися.

Про цілющі властивості алое
знали ще в Древньому Єгипті

Відомо, що єгиптяни використовували сік
алое (інша назва – столітник) при бальзамуванні. Переказ свідчить, що після того, як тіло Ісуса
було знято з хреста, то його натерли соком алое
і благовонною смолою миррою. (Іоанна 19:3940 «Прийшов також і Никодим, який приходив
раніше до Ісуса вночі, і приніс склад зі смирни й
алое, літрів близько ста. Отже вони взяли Тіло
Ісуса і обвили його пеленою з пахощами…»). Також Олександр Македонський, після того як завоював Персію та острів Сокотра, став контролювати, як там вирощують і збирають цінну лікарську рослину – алое.
Сьогодні сік із цієї рослини широко застосовують у народній медицині, а препарати з неї
– у лікарській практиці. Слід пам’ятати, цілющі
властивості алое набуває через 3–5 років, а використовувати варто тільки його листочки розміром понад 15 см. Перед цим зрізаний листок
варто на деякий час покласти в холодне темне
місце – це підвищить його корисні властивості.

Народні ліки: суміш алое та меду

Для подвоєння терапевтичного ефекту до
соку алое додають мед. Така суміш і на смак
приємніша, а зберігають її у холодильнику.
Позбутися респіраторних хвороб (запалення горла, глотки, трахеї) допоможе суміш у такій пропорцій: 1 частина меду – 5 частин соку.
Приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день. Для
профілактики недуг в осінньо-весняний період
використовують цю ж суміш, тривалість прийому 1-2 місяці.
Очистити організм від шлаків можна з допомогою суміші соку алое, меду і вершкового масла. Для приготування потрібно взяти по 1 кг
листя алое, вершкового масла і меду. Масу перемішують, настоюють на водяній бані 20 хвилин,
остуджують і зберігають у холодильнику. Приймати потрібно по 5 г, запиваючи 100 мл молока, 3 рази на день. Тривалість прийому – поки
не з’їсте всю суміш.
Проносний ефект має суміш соку алое і меду
в пропорції 1:1. Щоб позбутися від запорів, потрібно приймати по 60 мл вранці натщесерце.
Відхаркувальні властивості алое теж були

Зверніть увагу!

Алое має здатність підвищувати тонус
мускулатури, тому його не можна використовувати вагітним жінкам. Також
потрібно обов’язково стежити за дозуванням. Перш ніж пробувати будь-який з рецептів, слід переконатися і в тому, що у вас
немає алергії на алое. Для цього змастіть соком тильну сторону зап’ястя, потримайте трохи та змийте. Якщо протягом 12 годин не виникло почервоніння чи інших неприємних симптомів – то алое
можна сміливо використовувати.

відомі ще нашим бабусям. Тому його використовують при коклюші, бронхіті, запаленні легенів. Для приготування ліків необхідно взяти 300 г меду, склянка подрібненого листя алое
і 100 мл води. Інгредієнти змішати, варити на
повільному вогні 2 години, після чого вистудити, перемішати. Приймати по 1 столовій ложці
3 рази на день.
Також кашель і хрипи лікують такою сумішшю: змішати півсклянки соку алое, 3 столові
ложки меду й 50 г вершкового масла. Суміш їсти
по одній столовій ложці два рази перед їжею.

Рецепти від усіх хвороб

Для зміцнення імунітету й підняття загального тонусу організму сік алое приймають по
10 мл тричі на день.
Хронічний гастрит, виразку шлунка, дизентерію теж лікують з його допомогою. Щоб позбутися цих хвороб, потрібно вживати всього
5-10 мл соку алое 2-3 рази на день за півгодини
до їжі. Вживання соку перед їжею також сприяє
посиленню апетиту, усуненню запорів, поліпшенню роботи кишечника.
При нежиті та риніті в кожну ніздрю необхідно закапати по 5 крапель соку алое. Процедуру можна повторювати кожні 3-5 годин. Сік
можна розводити водою.
При стоматиті, кровоточивості ясен, ларингіті, фарингіті теж зарадить ця рослина. Для
цього сік алое слід розвести навпіл з водою та
полоскати ним ротову порожнину.
Шкірні захворювання швидше минуть, якщо
скористатися такою сумішшю: свіжий сік алое
й олію з’єднати в пропорції 1:1. Нанести на тканину і прикладати на уражене місце при опіках,
ранах, розтягненнях, фурункулах, гнійниках і
всіляких висипаннях.
Якщо випадає волосся, свіжий сік алое наносять на шкіру голови, масажують і змивають.
Сік алое – один з найулюбленіших препаратів у косметологічній практиці. Сік алое знімає
роздратування шкіри, почервоніння, лущення,
чудово загоює рани, порізи, опіки, гнійничкові
ураження, абсцеси, трофічні виразки.

nday.te.ua
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12 продуктів для
поліпшення пам’яті

Н

едавні наукові дослідження довели, що деякі
продукти харчування справді
можуть мати благотворний ефект
на роботу мозку. Вчені склали список
харчів, регулярне вживання яких
допоможе поліпшити пам’ять.
Чорниця містить антоціани, які покращують якість пам’яті, а також можуть допомогти попередити погіршення пам’яті через старіння.
Яблука мають антиоксидант, відомий
як кверцетин, який знижує ризик хвороби Альцгеймера,. Як і чорниця, червоні яблука також містять антоціани, насамперед у шкірці.
Лосось багатий на жирні кислоти Омега-3, які позитивно
впливають на функції мозку. Вони допоможуть знизити
ризик клітинного запалення, яке викликає зниження пам’яті.
Шпинат та інші зелені листові овочі уповільнюють погіршення
пам’яті через старіння.
Червона цибуля містить антоціани і кверцетин, що робить її чудовою їжею для пам’яті. Вона не тільки допомагає запобігти хворобі Альцгеймера, але також уповільнює вікову втрату пам’яті. Корисна і жовта й біла цибуля.
Горіхи і насіння є джерелом вітаміну Е, який зменшує зниження пам’яті з віком. Зверніть увагу на фундук, мигдаль і сухе насіння соняшника.
Пісна яловичина багата на залізо. А дослідження показали
можливий зв’язок між дефіцитом заліза і втратою пам’яті. Тож вживання цього продукту допоможе підтримати функції мозку.
Виноград (червоний і фіолетовий) містить кверцетин і антоціани. Його здатність покращувати пам’ять аналогічна чорниці. Червоне вино також є гарним джерелом кверцетину і антоціанів, але вживання його у великих кількостях може надати зворотний ефект.
Розмарин – не лише запашна приправа. Його аромат теж позитивно впливає на пам’ять. Він збільшує приплив крові до мозку, що
дозволяє наситити його достатньою кількістю кисню.
Кофеїн здатний блокувати аденозин - речовину, що відповідає
за втрату пам’яті. Крім цього, кава підвищує працездатність і активізує роботу кори головного мозку.
Чорний шоколад активізує мозкові клітини, розширює судини, бере участь у постачанні у мозок кисню. Допомагає швидше відновлюватися при недосипанні та втомі. Крім того, в ньому міститься фосфор, що живить мозок, і магній, що сприяє підтримці пам’яты.
Морква перешкоджає руйнуванню мозкових клітин, уповільнює процеси старіння.
Також не варто забувати, що існують продукти, які можуть призвести до погіршення пам’яті: алкоголь, штучні підсолоджувачі,
продукти з високим вмістом цукру та жирна їжа.

З бабусиних рецептів
Потріскані п’яти

Допоможе содова ванночка: 1 ч. ложку питної соди розвести в 3 л теплої перевареної
води. На теплу п’яту покласти
листок капусти, змащений медом, і прибинтувати його. Процедуру необхідно повторювати кілька разів.
Або можна змастити п’яти
ялицевою олією, зверху накласти марлеву серветку. Добре допомагає також мазь календули, яку треба нанести на
розпарені п’яти, закрити целофаном і одягнути шкарпетки.
Тримати ніч.
Також у разі тріщин на
п’ятах радять натерти на дрібній тертці склянку сирої моркви і залити її склянкою олії.
Настоювати одну-дві доби.
Відтиснути й змащувати уражені місця.

Цілющий фіточай
для підшлункової

Знадобиться шипшина (подрібнені плоди), обліпиха (молоді гілочки), чорна смородина (листя), чебрець (трава) у
співвідношенні 3:2:1:1.
1 ст. ложку суміші завари-

ти склянкою окропу, настояти,
процідити. Пити по 0,5 склянки тричі на день, якщо маєте
проблеми з підшлунковою залозою.

Щоб поліпшити
обмін речовин

Перегородки 40 штук волоських горіхів залити в емальованій посудині склянкою
окропу, поставити на водяну
баню на 1 годину. Після охолодження процідити і пити по 1
ч. ложці тричі на день до їди.

Мазь від виразок

Столову ложку живиці (застигла смола сосни, ялини) нагріти на водяній бані зі столовою ложкою меду. Змішати. Отримаєте мазь, яку можна
втирати, лікуючи артрит, трофічні виразки.

Дозвілля

Відповіді

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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Курйоз
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Заєць Віталик щодня на задніх
лапках зустрічає літаки в Жулянах

У міжнародному аеропорту «Київ», що
у Жулянах, біля злітних смуг оселилося сімейство зайців. Найсміливіший із них щодня виходить дивитися, як прилітають та
відлітають літаки. При цьому, стає на задні
лапки. Працівники аеродрому назвали зайчика Сміливцем-Віталиком - на честь фотографа летовища Віталія Несенюка, який
його відзняв, пише видання «Сьогодні».
«Зайців на території аеропорту багато.
Купа слідів на снігу! А цей стояв у 20-градусний мороз і уважно розглядав літаки. Я
бачив його тут кілька разів, і не зміг утриматися, щоб не сфотографувати», - розповів Віталій Несенюк.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.
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«Звірятко живе на території нашого аеродрому постійно і спостерігає за літаками. Віталик харчується морквою, яку
поставляють в аеропорт. Це - наш підшефний заєць! Справжній любитель авіації,
незважаючи на морози і шум літаків», - зазначили у прес-службі аеропорту.
«Аеропорт - режимний об’єкт, тут не
багато людей. А територія велика - 26 гектарів - є де розгулятися різній живності.
Ми часто бачимо тут зайців, лисиць, качок, тхорів, білок, їжаків і навіть бобрів.
Іноді вони перебігають злітно-посадкові
смуги , адже їм правила не писані», - сказав
Віталій Несенюк.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;
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Українські анекдоти
Куме, заберіть свого писка з холодцю - застудитесь. Краще приляжте в олів’є.
***
Дитяча логіка.
- Віко, взуй тапки, ти ж кашляєш.
- А я і в тапках кашляю.
***
Дізнавшись від журналіста Дмитра Кисельова про кількість екстремістів в Україні, «АльКаїда» взялася за голову й вирішила саморозпуститися.
***
Жінка - дивна пташка. Підскакує з ранку,
ніби жайворонок, весь день працює як дятел і
лягає пізно, ніби сова. При цьому, повинна воркувати, як голубка і сяяти, як жар-птиця, залишаючись для чужих чоловіків журавлем у небі, а
для свого - синицею в руках.
***
Скеруй мене, Господи, куди потрібно, бо куди
не потрібно - я сама влізу.
***
Зустрілися український і польський даішники. Польський каже:
- У нас п’яні водії їздять криво, а тверезі прямо.
Український відповідає:
- У нас навпаки: п’яні їздять прямо, а тверезі - об’їжджають ями.
***
Чоловік розмовляє з дружиною:
- Що ти думаєш про нового інструктора?
- Якийсь він дуже нервовий.
- Тобто?
- Коли я виїхала на зустрічну, навіть не встиг
вилаяти - відразу знепритомнів.
***
Романтична вечеря з чоловіком плавно перейшла у бійку.
***
- Коханий, щось я не можу заснути.
- Це нормально - зло завжди не спить.
***
Пам’ятаєте школу? Поки звучала фраза вчительки: «А тепер, до дошки піде...», хтось отримував мікроінфаркт, інший встигав помолитися, а дехто - вивчити половину домашнього завдання.
***
- Чи є життя на дачі?
- Є. Якщо там немає дружини, тещі й городу.
***
Я ж тобі українською мовою сказала: «Буду
через п’ять хвилин. Чого телефонуєш кожні півгодини?»
***
- У вас є медична освіта?
- Так. Сім сезонів «Доктора Хауса».
***
Оголошення на дверях косметичного кабінету: «Заходьте! Нас ніщо не лякає!»
***
Чоловік телефонує дружині:
- Кохана, я зараз на конференції. У неї й заночую.
***
- Коханий, піди до магазину.
- Люба, поглядь, яка погода - добрий господар і собаку з дому не вижене.
- Йди сам, без Бровка.
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Вітаємо з Днем
народження

медсестру першого
терапевтичного відділення
Тернопільської міської лікарні № 2

Надію Іванівну ХОМЯК.
Ви добра, мудра, відповідальна.
У непрості хвилини життя без вагань
приходите на допомогу. Ваше серце
багате на розуміння та милосердя.
Будьте й надалі привітні та щирі,
Трішечки горді й весняно красиві.
Бажаєм здоров’я, як чиста водиця,
Удачі, наснаги і нових ідей.
Нехай Ваші мрії, палкі сподівання
Відкриють замочок чарівних дверей.
Будьте щасливі, успішні, багаті,
Попри негаразди - завжди на коні,
Творіть, розвивайтесь, утріть усім носа,
І міцно тримайтесь в своєму сідлі.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа!
З повагою і любов’ю рідні, друзі, колеги.

Наш ДЕНЬ
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Адміністрація та колектив
Тернопільської міської лікарні №2
вітає свою колегу, хорошу людину, щиру подругу і порадницю, старшу медичну сестру
першого терапевтичного відділення

Галину Омелянівну КРАВЧУК
з Днем народження.

У Тебе ювілей сьогодні,
Та літ не будем рахувати,
Лиш хочем щиро при такій нагоді
Від всього серця побажати:
І далі берегти залізний спокій
Наперекір запеклій боротьбі,
І всупереч підступності жорстокій
Не перестати вірити собі.
Бажаєм правду вміти захистити,
І засвітити честі ліхтарі,
Зуміть зчепити витвір
вщент розбитий,

Хоча знаряддя вже давно старі.
Бажаєм вік шляхетність
не губити,
А з владою своєї простоти
Щоби ні ворог, ані друг,
що щиро любить,
Не змогли ні в чому дорікти.
Нехай у Тебе ціниться хвилина,
І Ти від неї геть усе візьмеш.
Ми твердо знаєм: справжня
Ти людина,
Тому і щастя зичимо без меж.

А ще - завжди гарного настрою, щастя,
радості, сімейного затишку і благополуччя.
Нехай у вікна щедро заглядає сонце, його
тепло зігріває серце і душу. Нехай
Господь дарує міцне здоров’я,
а Матінка Божа в опіці має.

Дозвілля
ГОРОСКОП
З 19 по 25 лютого

Овен

Невдовзі отримаєте приємну
та цікаву звістку. Доля запропонує
цiкавi життєвi сценарiї, вам же залишиться розiбратися в людях, якi вас
оточують.

Телець

Будьте уважнiшi, вирушаючи в дорогу. Уникайте небезпечних маршрутiв, особливу увагу треба придiлити транспорту. У вихідні
приділіть час сім’ї.

Близнюки

Обставини складатимуться таким чином, що у вас буде привiд
вiдчути себе господарем долi. Вам
i карти в руки. Сприятливий перiод
для пошуку нової роботи.

Рак

Утримайтеся вiд активних дiй,
вам краще спостерiгати збоку за
людьми та обставинами. Це дасть
можливiсть визначитися, що треба
зробити в першу чергу.

Лев

Останнiм часом доводиться виконувати роль жилетки, друзi звикли, що ви можете вирiшити будьяку проблему. Не приймайте рiзких
рiшень, краще робити все поступово.

Діва

«Крок»
за крок до зірок
Ці юні артисти з Бережан - багаторазові переможці різноманітних фестивалів
та співочих конкурсів. Вокально-зразкову
студію «Крок» під керівництвом Роксолани та Романа Видишів (на фото) люблять
і в рідних Бережанах. Тож не дивно, що на
10-річчя від дня народження колективу
до місцевого районного будинку народної творчості на концерт зійшлися друзі,
знайомі, рідні, жителі міста. Юні артисти
порадували присутніх гарними піснями,
запальними танцями. Дитячі голоси за-

чіпали струни серця. Видно, що викладачі вкладають душу у кожного свого учня і
це - не безрезультатно.
Участь у студії дає змогу відкрити у
собі щось нове, удосконалитись. Самореалізуватись як особистість. Комусь до вподоби спілкування, нові знайомства. Іншим сцена допомогла подолати внутрішні страхи і заклала фундамент майбутнього. Та найголовніше, що творчість допомагає кожному показати свою індивідуальність. Ці маленькі промінчики світ-

ла через пісню прославляють рідний
край.
Концерт відкрила Марія Каделяк піснею «Бережани». Ведучими свята були
Оксана Гребень та Олег Тучапський. Імпрезу прикрасили також виступи танцювальних колективів «Екстравагант», «Вікторія», «Водограй», «Розмарія», «Насолода», драматичної студії «Натхнення».
А потім були подарунки та приємні побажання.
Інна ДАНИЛКІВ.

Незважаючи на самостiйнiсть,
краще прислухатися до порад
досвiдчених колег. Як кажуть, одна
голова – добре, а двi – краще. У суперечках не варто рубати з плеча.

Терези

Середина тижня – перiод збору
врожаю, коли ви отримаєте результати минулих зусиль. Ближче до вихідних зустрiнетеся з давнiми друзями. Можливі вигідні ділові пропозиції.

Скорпіон

Не
перебiльшуйте
свої
можливостi,
зараз
краще
недооцiнити себе. Не кращий час
для оформлення документiв. Направте свої сили на виправлення помилок.

Стрілець

Найближчим часом ви багато
чого встигатимете без особливих
зусиль. Будьте смiливiшi, не пасуйте перед тимчасовими труднощами.
Фортуна любить цiлеспрямованих i
наполегливих.

Козеріг

Якщо не затiвати нiчого нового й оригiнального, тиждень пройде на мажорнiй нотi й порадує
подiями. Дотримуйтеся запланованого, не залишайте справи на
пiвдорозi.

Водолій

Ви отримуєте бонуси як вiд
долi, так i вiд начальства. Матимете вигiднi та цiкавi пропозицiї, якi
стосуються роботи та вiдпочинку.
Наприкiнцi тижня уникайте ризикованих ситуацiй.

Риби

Натхнення i драйв – вашi
вiрнi супутники. У вас достатньо сил для здiйснення планiв. Не
вiдмовляйтеся вiд сторонньої допомоги, шукайте додатковi джерела
надходжень.

