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Наш
Заснований у червні 2013 року

26 лютого - хмарно 
з проясненням, можли-
вий дощ зі снігом, тем-
пература повітря вно-
чі 0-2 градуси морозу, 
вдень 2-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.03, захід - 17.56.   

27 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 1-3 гра-
дуси морозу, вдень 2-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.01, захід - 17.58.

28 лютого - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 1-3 градуси морозу, 
вдень 5-6 градусів тепла. Схід сонця - 6.59, 
захід - 18.00.

1 березня - хмарно, без опадів, темпе-

ратура повітря вночі 0-2 гра-
дуси морозу, вдень 4-5 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.57, за-
хід - 18.01.

2 березня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-

ра повітря вночі 1-2, вдень 4-5 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.55, захід - 18.03.

3 березня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 2-3, 
вдень 5-9 градусів тепла. Схід сонця - 6.53, 
захід - 18.05.

4 березня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 2-3, вдень 6-7 
градусів тепла. Схід сонця - 6.51, захід - 
18.06.

Погода 
в Тернополі 
й області

А сотню вже зустріли небеса...4-5 стор.

Слава Україні! 

Героям Слава!
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Народ повстав не для 
того, щоб забезпечити рокі-
ровку влада-опозиція-влада 
чи навпаки.

Народ визнає діючу на 
даний час  владу тому, що 
поки-що не має іншої - ле-
гітимної. Однак, народу по-
трібне інше: у нашій краї-
ні  має бути запущений  ме-
ханізм дії законів. Це є най-
головніше завдання на сьо-
годні. Повинно діяти пра-
во, повинен діяти закон. По-
трібно ліквідувати теле-
фонне право та загнати під 
каблук корупцію, реально 
розуміючи, що жодне сус-
пільство цю заразу на 100 
відсотків не може знищи-
ти. Влада зобов’язана  дія-
ти чесно і  прозоро - тоді не 
буде жодних проблем. Адже 
не Янукович у селах, сели-
щах, районах і містах роз-
крадав гроші. Так, він це ро-
бив у Києві, зрозуміло, що 
він владі задав репресив-
ний і диктаторський напря-
мок. Однак, чи прозоро в 
нас діяла  влада на місцях? 
Чи старалась вона діяти в 
інтересах народу? Чи дія-
ла в інтересах своїх особис-
тих та вузькопартійних? Чи 
не було зрощення на місцях 
виконавчої влади і правоо-
хоронних органів, в резуль-
таті чого створювались такі 
собі мафіозні угрупування.

Чи мала проста люди-
на шанс достукатися тут, на 
місцях до влади? Чи влада 
хотіла слухати і чути народ? 
Ні, ні, і ще раз – НІ!

Ось тому, найголовніші 
завдання на сьогоднішні - 
це вибори Президента, а піз-
ніше перевибори Верховної 
Ради.  Народ, через дію Май-
дану та через громадські 
структури, повинен за гор-
ло тримати владу та не дати 
робити їй чорні справи. І це 
завдання назавжди, яке по-
трібно поставити за основу. 

Це не так важко! Це фізично 
легше, ніж безперспектив-
но оббивати пороги кори-
дорів влади, як було раніше, 
і морально значно приємні-
ше. Я говорив раніше і по-
вторюю: у рамках загально-
українського Майдану по-
винні діяти багато громад-
ських організацій. Вчителі, 
як пенсіонери, так і ті, хто 
працює (адже вже нічого бо-
ятись) повинні створюва-
ти громадські структури 
та контролювати дію вла-
ди в питаннях освіти та на-
уки. Аналогічно медики – в 
сфері охорони здоров’я, ар-
хітектори – в сфері будівни-
цтва, комунальники – в сфе-
рі житлово-комунального 
господарства і т.д. Такий га-
лузевий принцип, де люди 
є професійно підготовлени-
ми та одночасно активни-
ми, забезпечить   вплив при   
прийнятті    рішень, як цен-
тральною владою  так і міс-
цевою.

Коли ми доб’ємося про-
зорості дій влади, коли під-
німемо планку професіона-
лізму, коли , що надзвичай-
но важливо, запрацюють за-
кони, а вони, повірте, у нас 
не всі погані, а ті, що пога-
ні, ми  швидко змінимо, тоді  
отримаємо шанс. Тоді Укра-
їна стане такою, за яку від-
дали своє життя наші Герої 
– наша Українська Небесна 
сотня.

Тому Майдан має стояти, 
поки народ не побачить , що 
Верховна Рада обере пра-
вильний вектор та прийма-
тиме ті рішення, які запо-
чатковують незворотні змі-
ни в нашій країні.

Петро ЛАНДЯК, 
депутат Тернопіль-

ської міської ради, го-
лова обласної організа-

ції політичної партії 
«Громадянська 

позиція»

Чи виконає опозиція
накази 

Майдану?
Революція 

продовжується. 
Завершилась 

її перша стадія: 
Януковича відсторонено 
від влади. Майдан 
стоїть. І це правильно. 
Він повинен під 
контролем тримати 
всі дії опозиції, а тепер 
вже - влади. В даний 
час ми повинні вийти 
з руїн, відновити 
роботу всіх гілок і всіх 
органів влади, погасити 
локальні конфлікти на сході і півдні України, 
не допустити жодних проявів екстремізму 
та сепаратизму, об’єднати країну і розпочати 
вирішувати ті проблеми, які змусили піднятись 
народ у листопаді минулого року.

Шановні читачі!
Разом з вами ми пережили три непростих 

місяці, упродовж яких вирішувалась доля 
України. Ми стояли пліч-о-пліч на листопа-
довому студентському Євромайдані і зводи-
ли грудневі барикади на вулиці Грушевсько-
го. Ми спільно оплакували перших жертв ре-
жиму і щиро молилися за упокій їхніх душ. Ми 
з вами, хто правдивим словом, а хто безпосе-
редньою участю, вселяли надію і віру у сер-
ця українців, що народ переможе, демонстру-
вали всьому світові незламність національ-
ного духу, згуртованість і єдність, незалежно 
від політичних переконань, ставлення до ліде-
рів опозиції тощо. Ми крок за кроком поверта-
ли свою гідність, щоб після здобутої перемоги, 
сформувати справді народну владу, збудувати 
справді незалежну країну.

Чи вдасться? Сподіваємося, що так. Бо тако-
го радикального оновлення вимагає всеукраїн-
ський Майдан, бо саме за сонячне завтра краї-
ни, за кращу долю кожного у ній сущого віддали 
життя наші Герої з Небесної сотні.

Тож хай гіркі сльози за розстріляними, 
вбитими і закатованими очистять наші хрис-
тиянські душі, хай вічна пам’ять про наших 
полеглих земляків спонукає нас до дії, щоб 
не втратити жодної відвойованої у злочин-
ної влади позиції, зобов’язує бути активни-
ми будівничими, а не сторонніми спостеріга-

чами. Нині ми не маємо морального права зі-
йти з барикад загартованого у національному 
спротиві громадянського суспільства. Ми по-
винні зламати хребет корупції та протекціо-
нізму, продовжити розпочату три місяці тому 
війну підлабузництву і пристосуванству, під-
хопити прапор і далі наступати на тих, хто 
краде та грабує народне добро, хто іменем 
України приймає неправосудні рішення, при-
кривається мандатом чи корчить з себе ве-
ликого революціонера, щоб і надалі творити 
свої чорні справи.

Ми мусимо - кожен з нас, незалежно від про-
фесії, соціального статусу, релігійних переко-
нань чи, навіть фізичного стану здоров’я. 

Це наша війна за Україну, рідний край, місто, 
селище та село, і хай однією на всіх буде наша пе-
ремога.

Сьогодні «Наш ДЕНЬ» звертається до вас, ша-
новні читачі, чесно та щиро - як завжди. Увесь 
цей час ми були разом. Не зраджували і не під-
ставляли один одного, не лукавили словом та 
ділом. Ми спільно робили одну справу у най-
важчий для країни період і нині ця співпраця 
обов’язково має тривати. Наші зусилля повинні 
множитися особливо зараз – коли весняний ві-
тер оновлення поволі розганяє чорні хмари дик-
татури і тоталітаризму, а сонце кардинальних 
змін ще не настільки щедре, аби наступний день 
був світлим і теплим. Наш день.

21.11.2013 – 21.02.2014

Тисячі тернополян 
прийшли, аби 
вшанувати Небесну 

Сотню. Люди принесли 
із собою свічки та квіти. 
Присутні не могли втримати 
сліз, коли лунали прізвища 
Героїв, які загинули у 
боротьбі за краще майбутнє 
України.

- На площі Героїв Євромайда-
ну незабаром з’явиться пам’ятник 
Небесній Сотні, який спорудять 
за кошти тернополян,– зазначив 
у своєму виступі міський голова Сергій Надал. –  
Це буде місце, де даватимуть присягу на вірність 
Україні всі правоохоронці, військові та новоприз-
начені посадовці. Кожна країна у світі має свого 
Ангела-хоронителя. Для України це Архистратиг 
Михаїл, який керує всім небесним військом. Сьо-
годні він отримав нову сотню, яка завжди буде 
над усіма нами, над кожним українцем, над кож-

ним посадовцем. Ці герої завжди 
будуть нашою незримою вартою. 
Тому сьогодні ми не маємо права 
їх зрадити.

Посеред площі тернополяни 
виклали хрест із свічок і квітів. Там молились за 
всіх, хто віддав життя на Майдані. А ще свічки за-
палили у вікнах  сусідніх будівель, торгівельних 
центрів та на балконі краєзнавчого музею. Люди 
вигукували «Героям Слава», молилися та обіцяли 
пам’ятати Небесну Сотню.

Юля ТОМЧИШИН.

У Тернополі буде пам’ятник
Небесній Сотні

У місті відкрили площу Героїв Євромайдану. 

Дні  спротиву,  надій  і  сподівань  розбудженої  України



№9 (38)/26 лютого - 4 березня 2014 р.Наголос Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

– Як і сотень тисяч українців, 
на Майдан мене покликало праг-
нення справді вільної та неза-
лежної від бандитів і корупціоне-
рів держави, – згадує Микола. – А 
для мене, власне, життя без Укра-
їни просто неможливе: ніколи не 
мав наміру покидати рідний край 
ні заради праці, ні тим більше за-
ради проживання в іншій країні. 
Тому жив і живу, боровся і боро-
тимуся надалі саме тут, на своїй 
землі, а ця перемога Євромайда-
ну – це тільки перший етап ево-
люції громадянського суспіль-
ства нашої держави. Бо навіть 
багато з тих, хто пройшов через 
Майдан, саме пройшли його, не 
збагнувши суті та змісту — ще 
знадобиться час на осмислення 
і переосмислення власних стану 
і поглядів, освіченості й невігла-
ства, культури й аморальності.

– Чим доводилося займатися на 
Майдані?

– Більше часу був у тиловому за-
безпеченні, бо, насправді, вояка самоо-
борони з мене б не вийшло за станом 
здоров’я, тому за кожної нагоди нама-
гався бути волонтером: допомагав бу-
дувати барикади, прибирати Майдан, 
готувати їжу, підносити дрова, медика-
менти та інше. Постійно ходив на піке-
тування, фіксував на камеру події. Но-
чував у різних місцях, як на терито-
рії Майдану, так і поза ним: у палат-
ках, КМДА, Будинку профспілок, Ми-
хайлівському соборі, революційному 
притулку Патріаршого собору, в знайо-
мих киян. За кожної поїздки принаймні 
одну ніч без сну був на Майдані, на ба-
рикадах Грушевського, а в час блокади 
18-20 лютого – дві доби.

– Навіть коли у Києві почали вби-
вати людей, ви поїхали знову. Чи не 
було страшно?

– Чесно кажучи, мене вже питання 
про страх починає дратувати: страшно 
не було! Це тут страшно, вдома, страш-
но, що можемо втратити Україну, може-
мо зламатися, а на Майдані – така енер-
гетика, що страх та інші подібні емоції 
просто зникають, навзамін – більшає 
рішучості, сміливості. Чому? Бо знаєш, 
що поряд однодумці, побратими, які 
допоможуть, підтримають, врятують у 

критичний момент. І заради таких дру-
зів не шкода пожертвувати власним 
життям.

– Розкажіть про ці трагічні події, 
очевидцем яких були…

– Жах і велич! Жах від кількості по-
ранених і вбитих від дій спецпризна-
ченців і бандитів у формі силовиків... І 
водночас велич сили майданівців і на-
родного гніву, коли поряд з чоловіка-
ми, хлопцями на передовій у перших 
лавах були десятки жінок, дівчат, що 
разом відстоювали своє право жити у 
вільній, справедливій державі... 

– Журналістів і фотографів кулі, 
на жаль, теж не оминали. Ви та-
кож були поранені. Як це сталося?

– Загалом поранень було кілька: 
двічі в ногу влучили ґумові кулі, двічі 
зачепило осколками від гранати, одна 

значна контузія від світло-шумової 
гранати, що на кільканадцять хвилин 
спричинила запаморочення, пошко-
дження очей, кілька разів потрапляв 
у газову хмару. Зберіг одну зі «своїх» 
ґумових куль, яка поранила на розі 
вулиць Інститутської та Шовкович-
ної.

– Ви зафіксували на світлинах 

різні події, різних людей. Що найбіль-
ше вразило, запам’яталося?

– Звісно, боляче вразили поранення 
і смерті на моїх очах кількох людей. Ще 
й зараз не можу прийти до тями від ба-
ченого. Але позитивних вражень наба-
гато більше. Про кожне з них можна пи-
сати окрему статтю.

– Майдан живе. Чи плануєте по-
вертатися на нього знову? І чим він 
став для вас?

– Обов’язково повернуся, як тіль-
ки одужаю. Майдан має стояти. Поки 
не проведемо повне очищення Украї-
ни від бандитів при владі. В той же час 
Майдан має стояти як застереження, 
що саме ми, народ, а не політики, є дже-
релом влади. Для мене Майдан став по-
чатком нової сторінки буття — ще то-
рік, через певні проблеми, я майже 
втратив сенс свого існування на зем-
лі, а тепер у мене з’явилися нові мрії 
та прагнення як в громадському, так і в 
особистому житті.

– Які висновки, на вашу думку, ма-
ють зробити українці з тих трагіч-
них подій?

– Раджу дотримуватися десяти Бо-
жих заповідей. Тоді не буде трагічних 
подій і житимемо, як належить людям 
– у любові та злагоді.

«Як пам’ять про Майдан, зберіг одну 
зі «своїх» ґумових куль, яка поранила 
на розі вулиць Інститутської та Шовковичної»

Тернопільський фотожурналіст Микола Василечко поїхав до Києва одразу, коли у криваву ніч 
30 листопада влада жорстоко розігнала мирний Євромайдан. Відтоді читачі бачили на сторін-
ках нашої газети його світлини з гарячих точок столиці, у якій в останній тиждень розгорну-
лося справжнє пекло. Під час одного зі своїх приїздів до Тернополя (загалом він сім разів їздив на 
Майдан, провівши там більше сорока днів) Микола зайшов у редакцію. Поспішав, тому що того ж 
дня повертався назад до Києва. Ми просили його берегти себе. А він сказав: «Тут нам нічого втра-
чати. А там – Україна». 

Кілька днів тому Микола повернувся додому. Поранений, але, на щастя, живий. Привіз нові фо-
тографії – свідчення свавілля влади та мужності простих українців. Зображені на них події уже 
стали історією. Якби у Тернополі знайшлися меценати, Микола міг би скомпонувати з цих світ-
лин виставку. 

Ми ж розпитали його про те, яким він побачив Майдан зблизька, коли над головами літали 
кулі снайперів, коли поруч гинули молоді хлопці, й чи закінчилася вже боротьба.

На фото Миколи ВАСИЛЕЧКА: на цьому місці на розі вулиць Інститут-
ської та Шовковичної в ногу влучило дві ґумові кулі, одну з яких підібрав і 
зберігатиму; ранок 20 лютого на Майдані: вогонь і дим — наші рятівники; 
пам’ятатимемо вас, Герої Небесної сотні;  сліди від куль на залізному ліх-
тарному стовпі; виносимо пораненого з-під обстрілу снайперів.
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Назар ВОЙТОВИЧ – 
наймолодший воїн «Не-
бесної сотні». Йому було 
лише 17. Хлопець наро-
дився у селі Травневе Зба-
разького району. Був єди-
ною дитиною в сім’ї. На-
зар навчався на третьо-
му курсі Тернопільського 
кооперативного коледжу. 
Мріяв стати дизайнером, 
любив малювати. 

– Його роботи були 
пронизані величезною 
любов’ю до України, – зі 
сльозами на очах прига-
дує куратор групи Наза-
ра та викладач живопису 
Тетяна Панченко. – На ма-
люнках він зображав ко-
заків, калину, тризуб. 

Саме патріотизм під-
штовхнув юнака в остан-
ню хвилину поїхати на 
Майдан до Києва, розпо-
відають одногрупники. Ще в середу, 19 люто-
го, Назар був на парах, а ввечері мав віднести до 
автобуса, який їхав до столиці, речі для друзів і 
троюрідного брата, які у цей час перебували на 
Майдані. 

– У четвер вранці нам зателефонували й по-
відомили, що Назар вбитий, – розповідає пані 
Тетяна. – Ми одразу почали телефонувати на 
його номер. Відповіла жінка – волонтерка, ска-
зала, що в Михайлівському соборі лежить тіло 
нашого студента. Ми не могли повірит у це. По-
чали перевіряти друзів, знайомих і виявилось, 
що Назар не мав нікуди їхати. Та в останню хви-
лину він вирушив на Майдан.

Назар загинув від снайперського пострілу. 
Куля потрапила в щоку. Його одно-
групники та співмешканці по гурто-
житку шоковані тим, що трапилось. 
Кажуть, він був чудовим другом і 
дуже світлою, доброю людиною. 

– Він завжди був позитивним, 
підбадьорував друзів. На нього за-
вжди можна було покластись, – каже 
одногрупниця Назара Катерина Пи-

липів. – Він ніколи нікого не 
ображав. Із Назаром було ціка-
во спілкуватись, він дуже до-
бре знав історію. Особливо ви-
читував про епохи ко-
зацтва, періоди воєн. 
Я ще досі не вірю, що 
таке трапилось...

У рідній школі про 
Назара Войтовича 
розповідають, що він 
був веселий і допит-
ливий, хотів все зна-
ти, любив життя, усіх 
підтримував, з його 
уст не сходила усміш-
ка. Мав світлі очі, світ-
ле волосся і світлу 
душу. 

– Особливо він 
цікавився природо-
знавством і носив з 
собою до школи ен-
циклопедії. Мріяв мандрува-
ти, пізнавати, завжди хотів 

бути в центрі всіх подій. Мабуть, саме тому 
не стримався і поїхав на Майдан, - прига-
дує класний керівник Галина Губич. – У шко-
лу навіть після її закінчення приходив час-
то. Востаннє був на Новий рік. Пообіцяв на-
малювати свою картину для класу. Але не 
встиг. Його остання картина була написана 
його власною кров’ю. Він є прикладом для 
нас усіх – як треба жити, мріяти, любити і 
жертвувати своїм життям. 

Тепер школа села Травневе носить ім’я Наза-
ра Войтовича. Другого червня, коли йому мало 
б виповнитись 18. Саме у цей день на ній плану-
ють встановити барельєф з обличчям юного Ге-
роя України.
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А сотню вже зустріли небеса...
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров´ю перемішана сльоза…
А батько сина ще не відпускав...
Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду – сотник, молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній-сивий-сивий...
І рани їхні вже не їм болять...
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло...
Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла…

Людмила Максимлюк

А сотню вже 
зустріли небеса...

Цими днями тернополяни прощалися зі своїми Героями. 
П’ятеро чудових хлопців загинули минулого тижня у бороть-
бі за Україну на київському Майдані. Такі молоді, вони могли 
жити, кохати, народжувати і виховувати дітей. Любити бать-
ків, рідних, піклуватися про них. Але вони уже там, у світлій 
небесній сотні… Саме так тепер називають юнаків, які відда-
ли свої життя за краще майбутнє для всіх нас. 
Тернопілля пишається своїми Героями і сумує за ними. Кулі 
обрали найкращих. Батьки втратили улюблених синів, ді-
вчата – коханих, а Україна – справжніх Героїв, світлих і щирих 
людей, які не хотіли миритися зі злочинною владою і мрія-
ли змінити свою країну. Дякуємо за те, що боролися заради 
нашого майбутнього! 
Любимо, пам’ятаємо й обіцяємо не зрадити ваших мрій. 

Устиму ГОЛОДНЮ-
КУ зі Збаража ще не 
виповнилося і 20. На-
вчався на третьо-
му курсі Бережан-
ського агротехнічно-
го інституту. Здобував 
професію інженера-
енергетика. Також був 
єдиною дитиною у 
сім’ї.

– Устим був дуже 
хорошим другом, вмів 
підтримати у важку 
хвилину, допомогти. 
Він любив спорт – за-
ймався пауерліфтин-
гом і бодібілдингом, 
а ще мріяв створити 
сім’ю, побудувати бу-
динок, народити ді-
тей, – пригадує його 
друг Петро Яцентий.

Майже два роки 
Устим зустрічався з 
Марією Гордіцею. Молоді люди мріяли про спільне майбутнє. 

– Нас познайомила одногрупниця, – ділиться спогадами ді-
вчина. – Ми посиділи разом у кафе, а коли настав час проща-

тися, Устим попросив мій номер телефо-
ну. Декілька днів не наважувався подзво-
нити, але врешті таки зателефонував. Ось 
так і почалася наша історія. Коли через 
кілька місяців я погодилася бути його ді-
вчиною, від радощів кричав «Ура!». Одно-
го разу, коли проводив додому, на прощан-
ня поцілував мені руку, я зніяковіла, тому 
що не звикла до такого, і була рада, що він 
особливий.

Хлопець був на Майдані від 21 листопа-
да, приїжджав додому на 2-3 дні і знову їхав 
у Київ. 

– Я пишалася тим, що Устим такий па-
тріот, раділа, що люди піднялися проти сис-
теми, – продовжує Марія.– Він був світлою 
людиною. І незважаючи на ще молодий вік, 
був якось не по роках мудрим. Ми спілку-
валися з ним перед смертю. Він казав, що 

трішки поспить, бо вночі має йти на барикади. Обіцяв, що буде 
обережним.

У Києві Устим вибився з сил. Тож батько поїхав за ним, аби 
хоч на кілька днів забрати додому. Ще близько дев’ятої гово-
рив із ним по телефону, сказав бути обачним, а вже об 11 годині 
вони мали їхати на Тернопілля. Своїм побратимам юнак сказав: 
ще один раз піду в атаку – і їду додому, трохи відпочину. Під час 
цієї атаки він і поліг. Снайперська куля наздогнала його за дві 
години до зустрічі з батьком.

Вона поцілила в лобову кістку. Від ворожої кулі хлопця не 
врятувала блакитна оонівська каска, яку він вважав своїм обе-
регом. 

«Він просив кричати «Небо падає» у разі небезпеки на Май-
дані, аби дати йому з хлопцями знак, що потрібна ïхня допомо-
га. Кричати саме ці слова, аби не налякати людей навколо, але 
дати зрозуміти, що ми у небезпеці. Тієї ночі я кричала... Небо па-
дає! Небо падає! Небо падає!.. Устиме, чому ти не сказав, що впа-

деш замість неба?!
Останнє, що ти написав на сторін-

ці в соцмережі: «Рабів до раю не пус-
кають!». Таких, як ти, Устиме, туди за-
прошують, Герої потрібні всюди... Спо-
діваюсь, ми колись зустрінемось! Три-
май для нас небо, хлопче!» – написала 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» журна-
лістка Ліда Паньків.

Небесна сотня 
Білих ангелів
Злітає в небо, 
Обпаливши крила…
Нестерпний біль родин, 
Дітей, батьків,
Незламна сила їх.
Незламна сила!
Небесна сотня 
Білих ангелів…
Ми перед вами 
Впали на коліна,
Схиляєм голови,
Співаєм гімн
Навіки слава вам, 
Герої Батьківщини!

Юрій БАРЧУК.

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.

Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
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Разом з Ігорем 
Луценком на Май-
дан приїхав його 
друг, побратим, уро-
дженець села Зу-
брець Василь МОЙ-
СЕЙ. Він був справ-
жнім націоналістом. 
Навчався на четвер-
тому курсі універ-
ситету «Україна» у 
Луцьку. Від снай-
перської кулі Васи-
ля не врятував на-
віть бронежилет. У 
березні йому мало 
б виповнитися 22… 
На своїй сторінці у 
соціальній мережі, 
незадовго до смер-
ті, написав: «Краще 
вмерти вовком – ніж 
жити псом».

Коли його несли 
пораненого з поля бою, він казав, що усіх прощає. 

Поховали Василя на Меморіалі Вічної Слави у Луцьку. На 
цьому місці незабаром зведуть пам’ятний знак Героям Май-
дану. 

Юля ТОМЧИШИН.

Мамо, я не вернусь, 
Тут такі гарні люди, 
В моїх роздертих грудях Час зупиняє плин... 
Знаєш, ця смерть комусь Правди уроком буде. 
Мамо, так вірив в чудо Твій непокірний син... 
Рідна моя, не плач, 
Сліз Твоїх я не вартий, Нині сумне, та завтра Вітер розвіє дим, 
Спалимо геть до тла 
На волелюбних ватрах Наші одвічні ґрати, 
Трішки лишень зажди! Мамо, прости мені, 
Як пробачала часто, 
Знаєш, не страшно впасти, Гірше - коли проспав 
Мить для звитяг борні... Мамо, мій обрій  гасне, Я відчуваю ласку 
Світлих очей Христа... 

А сотню вже 
зустріли небеса...

Олександр КАПІНОС – із села Дунаїв на Креме-
неччин. Хлопцеві було 29 років. До Києва вирушив у 
перші ж дні революції. Після перемоги Майдану він 
збирався одружитися.

Мешкав з батьками, займався фермерством і ак-
тивною громадською діяльністю. Сашко був гордіс-
тю Дунаєва. Його любили, ним захоплювалися, бра-
ли з нього приклад. Коли хлопець ішов селом у ви-
шиванці, стрункий і бадьорий, привітний та усміхне-
ний, люди мимоволі проводжали його захопленими 
поглядами.

– Сашко дуже багато зробив для нашого села, – зі 
сльозами на очах розповідає сільський голова Євгенія 
Лісова. – Він одягнув нашу молодь у вишиванки, на-
вчав хлопців і дівчат старовинних пісень і танців, ви-
ховував у них любов до України, відкрив спортзал, де 
вони могли займатися спортом. Власними руками зро-
бив ремонт у приміщенні. Був надзвичайно таланови-
тою та обдарованою людиною. Грав на кобзі, бандурі 
та гітарі. Мав чудовий голос. Він завжди ходив у виши-
ванці. Не уявляв свого життя в іншій країні. Говорив, 
що «хоче жити на своїй Богом даній землі».

З його ініціативи у селі спорудили пам’ятний знак 
борцям за волю України. Щороку на День незалеж-
ності люди збиралися біля цього знака. Сашко за-
вжди йшов попереду процесії і ніс у руках власноруч 
сплетений дубовий вінок. А ще він одним з перших 
оголосив голодування на знак протесту проти при-
йняття мовного закону Ківалова-Колісніченко у 2012 
році. Був одним з тих, хто протримався найдовше – 

аж 12 днів на сходах Україн-
ського дому в Києві.

«Слава тобі, мій герою! 
Коханий, твоєї любові виста-
чало не лише мені, а й цілому 
світу. Революція подарувала 
тобі мене, вона й забрала... У 
твоєму житті було небагато 
днів, але в цих днях було ба-
гато життя», – написала на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» 
його дівчина Оленка Котляр. 

Сашко був дуже щасли-
вий, що зустрів на Майдані 
своє кохання, таку ж револю-
ціонерку, як він, і після пере-
моги планував одружитися.

– Сашка любили. Він був 
прямим, щирим і щедрим, 
– пригадує його побратим 
Ярослав Кріпиволя. – Він був 
простим, як дитина!.. І, як ди-
тина, тягнувся до Добра та 
Світла. Ще не до кінця усві-
домлюю, наскільки стане порожньо без нього потім... 
Він ділився останнім шматком хліба. Простий, щи-
рий, непідкупний. Козаком народився і так козаком 
і відійшов... У бою з неправдою, не прощаючись, бо 
свято вірив у добро.

Світлошумова граната влучила у нього біля бари-

кади, поблизу Будинку профспілок. 
Отримав поранення в голову, йому 
зробили операцію, проте вранці у 
нього зупинилося серце. Напередод-
ні останньої битви він заспівав піс-
ню зі словами «До бою, січові стріль-
ці, воскресне Україна!». 

Подруга Оля Білоглазова присвятила йому вірш:
Янгол

Поплач, моє серце, гіркими слізьми,
Бо вже не побачиш його між людьми.
Життя він віддав за Вкраїну свою.
Він янголом став найсвітлішим в раю.
Він янголом був, але крила ховав
І промінь тепла свого всім дарував.
Він є разом з нами в цей час, у цю мить,
Бо пам’ять вогнем завжди в душах горить.
Поплач, моє серце, чимдуж заридай,
Та янгольське світло в душі заховай...

Ігорю КОСТЕНКУ з 
села Зубрець Бучацько-
го району було 22 роки. 
Він навчався на 5-му 
курсі географічного 
факультету Львівсько-
го національного уні-
верситету. Був одним з 
кращих студентів кур-
су. Працював журналіс-
том інтернет-видання 
«Спортаналітика». Дру-
зі кажуть, що це була 
неймовірно енергійна 
та дуже порядна люди-
на. Розумний, помірко-
ваний та завжди гото-
вий прийти на допомо-
гу у важкі хвилини.

– Ми з ним познайо-
милися під час навчан-
ня у Бучацькому колегі-
умі св. Йосафата, жили в 
одній кімнаті, – розпові-
дає друг загиблого Ми-
хайло Бойко. – Вперше подаючи руки одне одному 
при знайомстві, я одразу відчув, що він хороша лю-
дина . Його зовнішній вигляд, його манери та на-
стрій – все свідчило про те, що він знав ціну жит-
тя і любив його. Він пам’ятав нескінченну кількість 
анекдотів, завжди розповідав щось смішне. 

Ігор гарно вчився. Любив історію та геогра-
фію, не мав шкідливих звичок, займався спортом, 
відвідував тренажерний зал. Друзі кажуть, що він 
ніколи нікого не підставляв, не зраджував, виру-
чав у важку хвилину. Ігор був палким патріотом 
нашої держави. Ще в школі вони з однокласника-
ми організували свою партію ОУН. За його ініціа-
тивою збиралися вечорами у класах і проводили 
своєрідні лекції. Готували інформацію про різні іс-
торичні події та обмінювалися нею.  

– Ігор був віруючим, ніколи не пропускав Служ-

би Божі, які в колегіумі відбува-
лися кожного ранку, – розпові-
дає Михайло Бойко. – Він був 
своєрідним хлопчиною, не поді-
бний на інших. За це я його і по-
важав. Таким щирим, життєра-
дісним, розумним і чуйним він 
залишився у моєму серці.

Ігор Костенко був активним 
редактором Української Вікі-
педії. За два з половиною роки 
участі створив понад 280 ста-
тей, зробив понад 1600 реда-
гувань. Захоплювався спортом, 
зокрема футболом, вболівав за 
львівські «Карпати». Був від-
критою, життєрадісною, ціле-
спрямованою людиною. Мріяв 
про сім’ю, хотів відкрити свою 
електростанцію.

Із перших днів брав актив-
ну участь у подіях Євромайдану, 
не раз їздив до Києва. Востаннє 
поїхав до столиці ввечері 18 лю-
того.

Вранці 20 лютого Ігоря було вбито під час про-
тистояння в центрі Києва. Його тіло знайшли біля 
Жовтневого палацу на вулиці Інститутській. В 
Ігоря влучили дві кулі: одна – в голову, а інша – в 
груди. 

«Вірю, що з колегіантів вийдуть 
майбутні президенти, прем’єри та ке-
рівники, котрі з патріотичним духом 
будуватимуть Україну. Будьмо Україн-
цями у душі і з Богом у серці», – напи-
сав Ігор Костенко у своєму випускно-
му альбомі.  

На жаль, йому не судилося стати ні 
президентом, ні прем’єром. Йому було 
лише 22… Але він став Героєм України 
і загинув у боротьбі за її краще май-
бутнє. 

Ховали хлопця у труні,
Землею віко притрусили…
Загинув, кажуть, у борні,
Зі злом боровся він щосили.
Спіткнувся, впав і назавжди
Життя втекло у засвіт раю.
Світ аж здригнувся від біди
І почорнів за виднокраєм.
А вдома ненька і сестра, 
Кохана дівчина чекали 
Свого святого вояка 
 І боронителя держави.   

Ховали сонце у труні,
Землею зірку притрусили, 
І піднялися враз з колін – 
Настоячи заголосили.
Бо не навколішках до сліз 
Молитися до Бога треба,
А в повен ріст, у повен зріст, 
Щоб дотягнутися до неба, 
Щоб не постукала війна, 
Щоби не рвалися гранати, 
Щоб кожен, як юнак цей, знав,
Як же не хочеться вмирати…
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Сотнику Володимире Парасюк, ти 
їм віриш? 

Тобі лише 26 років. І ти, звичайний 
львівський хлопець, зумів переломи-
ти хід революції. Не дозволив Янукови-
чу всидіти на Банковій ще вісім місяців. 
Ти прорвався на сцену після підписання 
«мирової угоди» між колишнім прези-
дентом та лідерами опозиції й надрив-
ним до хрипоти голосом оголосив уль-
тиматум. Змусив політиків не боятися. 
А Януковича - втікати з Межигір’я. Це 
було неймовірно і страшно… 

Депутати, які ще кілька днів тому на-
зивали українців, що виступили проти 
«князя тьми» та його поплічників, «екс-
тремістами» й «фашистами», голосува-
ли за недоречні закони, й далі засідають 
у парламенті. Каються. Навіть плачуть.

Сотнику, ти гадаєш, їхні слова і 
сльози щирі?     

Представники «Народного Контро-
лю», «Радикального Майдану», «Право-
го сектора», «Автомайдану», «Самообо-
рони», ВО «Майдан», «Спільної справи» 
та всього революційного народу Укра-
їни прийняли термінове звернення до 
Верховної Ради. «У зв’язку з неможли-
вістю більше продовжувати спостеріга-
ти за тим, що багато фальшивих, брех-
ливих зрадників-депутатів продовжу-
ють робити все, щоб тільки залишити-
ся у парламенті при новій владі чи опо-
зиції і продовжувати дурити, обкрада-
ти простий український народ, закли-
каємо виконати наступні наші вимоги. 
Скасувати депутатську недоторканість 
з можливістю відкликання депутатів 
їхніми виборцями. Провести повну лю-
страцію і притягнути всіх до відпові-
дальності за зловживання державними 

посадами та злочини проти народу. Ого-
лосити позачергові парламентські ви-
бори разом з президентськими на тра-
вень цього року, що дозволить зеконо-
мити державні кошти і привести до вла-
ди нових, незаплямованних людей, які 
позитивно проявили себе протягом ми-
нулих трьох місяців...». 

Якщо у парламенті цього звернення 
не почують, мабуть, знову буде потріб-
ний твій голос, сотнику. 

А «Коло народної довіри» оголосило 
перелік вимог до майбутніх українських 
високопосадовців. За словами представ-
ника «Автомайдану» Сергія Поярко-
ва, ці критерії були сформовані спіль-
но з лідером медиків Майдану Ольгою 
Богомолець, керівником «Правого сек-
тора» Дмитром Ярошем, представни-
ком воїнів-афганців Олегом Михнюком, 
«Громадського сектору» Володимиром 
В’ятровичем, духовної ради Майдану 
владикою Стефаном, а також Русланою 
та Святославом Вакарчуком. «Ми вима-
гаємо не просто уряд, а уряд народної 
довіри… сформований з визнаних про-
фесіоналів, із незаплямованою репу-
тацією, а не партійних функціонерів», 
- йдеться у заяві учасників «Кола».

До нового уряду народної довіри не 
повинен потрапити жоден із 100 най-
багатших людей країни. Там немає міс-
ця для попередніх керівників урядових 
установ, обладміністрацій та працівни-

ків адміністрації президента. Кандидат 
у міністри має бути непричетним до по-
рушень прав людини. А також не мати 
фактів або аргументованих підозр щодо 
участі в корупційній діяльності. 

«Ми перевіримо за цими критеріями 
кожного конкретного кандидата, якого 
запропонує нова парламентська біль-
шість, і доповімо про результати. Кожен 
член уряду повинен отримати схвален-
ня Майдану», - підкреслюється у доку-
менті.

Бачиш, сотнику, як багато робо-
ти…

А ще треба знайти вбивць Небесної 
Сотні. І змусити їх глянути в очі осиро-
тілим матерям і батькам, дружинам і чо-
ловікам, сестрам і братам, коханим… Ще 
боряться за життя багато поранених. 
Шукають зниклих… 

«Беркут» розкаюється, клячить на 
колінах. Просить прощення. Кому це по-
трібно?! Воно не воскресить мертвих. 
Горя не поменшає. І прокльони, які зри-
валися з уст мільйонів людей, хаотично 
літають над Землею і чекають слушно-
го часу… 

Україна, як держава, записана в Кни-
зі Господній. І ніхто її звідти не викрес-
лить. Україну нищили на землі, а на Не-
бесах вона жила... Тепер в її обороні ще 
буде Небесна сотня.      

Збаражанин Устим Голоднюк, з яким 
попрощалася Україна, просив крича-

ти: «Небо падає!» у випадку небезпе-
ки на Майдані, аби не налякати людей, 
але дати зрозуміти про небезпеку. Те-
пер цей хлопчина і його бойові побра-
тими тримають для нас небо. Але воно 
«впаде», коли в Україні й далі розкошу-
ватимуть олігархи, чиновники, закон-
ники. Коли не буде правди. Коли люди 
працюватимуть за гріш. Коли й далі ви-
миратиме нація… Небо усім і за все від-
дає по-справедливості. 

Ярослав Кендзьор сказав: «Якщо 
Олександр Турчинов - обличчя україн-
ської революції (а такий висновок на-
прошується, бо саме він, в одній особі, 
став Головою Верховної Ради, коорди-
натором уряду і в.о. Президента), то, во-
істину, правдивим є твердження, що ре-
волюції задумують генії, реалізовують 
романтики-відчайдухи, а користають 
пройдисвіти-авантюристи».

Сотнику, не йди з Майдану. Ще не 
пора…

Ольга ЧОРНА. 

Сотнику, не йди з Майдану. Ще не пора
Деякі політики хотіли б, аби Майдан розійшовся. 
Вони не звикли до контролю з боку народу. Ніко-
ли не чули людей. Тепер обіцяють бути іншими, 

бо спрацьовує інстинкт самозбереження. 

Коли на київському 
Майдані снайпер 
поранив волонтерку із 

Кременеччини Олесю Жуковську, 
за її життя вболівала вся Україна. 

Ворожа куля наздогнала дівчину, 
коли вона рятувала поранених на пере-
довій. У той кривавий день, 20 лютого, 
Олеся думала, що вона помирає. Адже 
сама медик і чудово розуміла всю серйоз-
ність свого поранення.  Але Господь вря-
тував цю чудову дівчину з великим сер-
цем і подарував їй життя.

Зараз Олеся перебуває у Київській 
лікарні №17. Каже, що почувається до-
бре, вже почала їсти і пити без трубоч-
ки, а також багато часу гуляє коридора-
ми лікарні – на вулицю їй поки виходити 
не можна. Каже, що можливо через тиж-
день її випишуть і тоді розпочнеться но-
вий етеп реабілітації. 

Олеся з нетерпінням чекає свого оду-
жання, адже мріє знову повернутися на 

Майдан. Батьки, рідні, друзі та всі небай-
дужі українці моляться за її здоров’я, під-
тримують морально та фінансово, навід-
ують у лікарні. Тернопільські рятуваль-
ники також вирішили допомогти волон-
терці. На загальних зборах колективу об-
ласного управління ДСНС вони виріши-
ли перерахувати своє одноденне грошо-
ве забезпечення на лікування Олесі Жу-
ковської.

Ви також можете допомогти цій без-
страшній українці. Збір коштів на по-
вторну операцію триває. Гроші мож-
на надіслати на рахунок батька Оле-
сі – Жуковський Федір Іванович, ТВБВ 
10019/041АТ Ощадбанк, філія: Тер-
нопільське обласне управління, МФО 
338545 код 09338500, р/р 2909294109, 
особовий рахунок №99200, ідентифі-
каційний код 2450604352. Також по-
даємо рахунок подруги – Юлії Лампек: 
5168 7572 1588 4950 Приватбанк.

Юля ТОМЧИШИН.

Заява екс-очільника 
Тернопільської ОДА 
Валентина Хоптяна про 

власну відставку викликає, як 
мінімум, сарказм. Усім відомо, 
яка ганебна економічна 
ситуація в краї. Найменші 
зарплати. Безробіття. Розбиті 
дороги. Корупція…

«Звертаюся до Вас у буремні часи 
для України і області, зокрема. Я був 
головою Тернопільської обласної 
державної адміністрації більше трьох 
років. І сьогодні хочу сказати, що у 
своїй роботі я завжди керувався Зако-
нами України та Конституцією.

Жодного дня я не жив політични-
ми амбіціями, я переймався пробле-
мами Тернопільської області. Повір-
те, що я докладав максимум зусиль, 
щоб область жила і процвітала. Сьо-
годні з гордістю я можу заявити, що 
за більше як три роки моєї діяльнос-
ті позитивні зрушення є», – написав у 
заяві Хоптян.

Далі, судячи з одкровень «любі-
теля плазмєнних тєлевізорів», Тер-
нопільщина за його керування жила, 
наче в раю. Ось тільки пересічні меш-
канців чомусь цього блаженства не 
відчули. «Область піднялася з остан-
ніх позицій і потрапила в 10 кращих 
за соціально-економічними показни-
ками. За три роки нам вдалося вдві-
чі збільшити збирання зернових, по-
будувати елеватори, відкривати під-
приємства. Нам вдалося скороти-
ти кількість перевірок суб’єктів гос-
подарювання. В області відкрито 18 

сучасних центрів із надання адміні-
стративних послуг. Коли я приступив 
до виконання обов’язків голови ОДА, 
середній розмір заробітної плати в 
області становив близько 1700 гри-
вень, сьогодні – це вже майже 2500. 
Вдалося протягом трьох років ство-
рити більше 50 тисяч робочих місць, 
рівень безробіття становить менше 
10%», – рапортує екс-очільник ТОДА.

А після зізнання про наступні «по-
двиги» во благо народу не один біз-
несмен, мабуть, скаже кілька неліте-
ратурних слів у адресу Хоптяна і Ко. 
Бо малий і середній бізнес «віджи-
мали» і тлумили, а не співпрацювали 
з ним, як про це каже екс-глава ОДА. 
«За тісної співпраці влади, бізнесу та 
громади на теренах області ми вті-
лити в життя низку соціальних про-
ектів, а саме: будівництво та рекон-
струкцію закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури, стадіонів, спор-
тивних та дитячих майданчиків, за-
безпечення найсучаснішим облад-
нанням шкіл та лікарень, ремонт до-
ріг та освітлення вулиць. Можна при-
водити багато прикладів. Я розумію, 
що цього недостатньо, але я старався 
і робив все, щоб людям жилося краще.

Та життя вносить свої корективи. 
Для запобігання протистояння в краї-
ні і в області, усвідомлюючи свою від-
повідальність за стабільність ситуа-
ції на Тернопіллі, я прийняв рішення 
піти з посади голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації».

Раніше Хоптян обіцяв повішатися, 
якщо скаже Янукович.

Безстрашна 
Олеся Жуковська одужує

Нарешті Хоптян зважився написати заяву «на вихід». 
Вішатися за екс-гаранта передумав?
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Нове обладнання 
для маленьких 
пацієнтів отримала 

Тернопільська обласна 
дитяча лікарня. 

Крісло та інструментарій 
для роботи лор-лікаря, вар-
тістю 22 тисячі гривень, пе-
редали німецькі благодійни-
ки з Фонду підтримки науки 
й культури міста Гамбурга. Те-
пер з допомогою нового об-
ладнання простіше обстежува-
ти і надавати медичну допомо-
гу хворим діткам.

Пацієнти лор-відділення, 
де встановили подарунок, уже 
випробували його зручність. 
Минулого року у відділенні 
пролікували 1660 дітей із за-
хворюваннями вуха, горла й 
носа. Більше тисячі з них були 
прооперовані. Лікують тут і 
хлопчиків і дівчаток із захво-
рюваннями щелепно-лицевої 
ділянки.  

Медики обласної дитячої 
лікарні знайомі з Фондом під-
тримки науки і культури в міс-
ті Гамбург із 2007 року. Зна-
йомство було випадковим, але 
відтоді зав’язалися міцні друж-
ні стосунки. Невдовзі німецькі 
доброчинці планують переда-
ти тернопільській лікарні ще 
один дуже потрібний подару-
нок – новенький реанімобіль. 

– Представники Фонду – 
Райнер Фрьобе та Алла Ерліх 
не раз бували у нашій лікарні, 
– каже головний лікар закладу 

Григорій Корицький. – Під час 
одного з візитів вони пообіця-
ли допомогти з придбанням 
реанімобіля для наших пацієн-
тів. Адже два реанімобілі, які є 
у лікарні, вже вичерпали свій 
ресурс. В області й державі ко-
штів на це не знайшлося, тому 
ми вдячні нашим партнерам 
за допомогу. Планується, що 
35 тисяч євро виділить Фонд 
і ще стільки ж – завод «Фоль-
ксваген» у Ганновері, який пе-
редасть цей автомобіль для лі-
карні. Необхідні документи у 

нас вже є, зараз вирішуємо пи-
тання із розмитненням і по-
ставкою транспорту.

За словами Григорія Івано-
вича, щороку реанімобілями 
перевозять до обласної лікар-
ні в Тернополі й до Києва біль-
ше 600 хворих дітей. За норма-
ми, на одну медичну бригаду 
має бути не більше 250 викли-
ків. Тому нового реанімобіля з 
нетерпінням чекають і лікарі, і 
їхні пацієнти.

Антоніна БРИК. 

З ласки Божої ми вступаємо у святі дні Великого посту. 
Свята Церква вживала і продовжує вживати в ці дні всіх захо-
дів для нашого спасіння. Одягнувшись в одяг ремствування і 
жалю, вона підносить голосне волання, плачучи про наші грі-
хи, наповнює наші душі покаянними псалмами і молитвами, 
що призводить до розчулення, сліз і розкаяння, ставить нам 
у приклад великих грішників, які навернулися, і великих пра-
ведників, котрі все своє життя  перебували в покаянні і пості.

 Святий піст є найкращим засобом ствердження в нас свя-
того християнського життя і невичерпним джерелом духо-
вних благ. Святий піст, як вчить Церква, є мати цнотливості, 
життя ангелів і спасіння людей.

Піст – найкращий і дієвий засіб для перемоги розтлінної 
хтивості та гріховних звичаїв. Під час посту очі ясніше бачать 
красу чесноти, вухо краще чує голос спасіння, язик підносить 
молитву і славослов’я, руки легше здіймаються до неба, ноги 
скоріше поспішають у дім Господній, все єство наше стає зді-
бнішим до благочестя. Більша частина божественних одкро-
вень подана людям під час тривалого посту, це і є доказом, що 
через піст душа підноситься і стає здатною до сприймання ви-
щого божественного світу.

Піст, який є джерелом благ духовних, є благодійником і для 
нашого тіла. Піст – джерело і охоронець нашої тлінної приро-
ди. Св. Єфрем Сірін називає піст «батьком здоров’я», а св.Іван 
Златоуст – паростком, вважаючи нестриманість коренем хво-
роби. Тому св. Василій Великий «закликає до нього хворих, як 
до подавача здоров’я і здорових, як до охоронця їхньої міцнос-
ті».

Працелюбні пустельники, котрі стримувалися від надмір-
ного споживання їжі, благочестиві посники, які не знали роз-
кошів, перебували в доброму здоров’ї, а ті, що пестили своє 
тіло і задовольняли його вимоги, були слабі і хворі. Нарешті 
благодійна сила посту виявляється ще вищою славою. Бага-
тьох посників бачили перебуваючими в повітрі під час молит-
ви, деякі подвижники ходили по воді.

Чи принесе свята Чотиридесятниця таку або подібну ко-
ристь нашій духовній і тілесній природі? Чи відчуємо ми в сво-
їй душі добрі плоди посту?

Вирушаймо до милосердного і щедрого Бога, поки обійми 
любові Його відкриті грішникам. Нехай ніщо не втримує нас, 
ні безліч гріхів, ні велич Того, Хто приймає. До Нього присту-
пали великі грішники і одержали зцілення, мир, радість і бла-
годать. Наближаймося до Господа зі щирим розкаянням і уві-
йдемо в Його радість.

 о.Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної 
спілки журналістів України.      

Тернопільські діти 
отримали допомогу 

від німецьких благодійників

Піст – джерело 
і охоронець нашого здоров’я

Літератори 
Тернопілля у 
лютому відзначають 

ювілей – 30-річчя спілки 
письменників. 

За цей час вони видали  май-
же тисячу книг різних жанрів, 
провели сотні свят і творчих зу-
стрічей з читачами.

На зустрічі в обласній на-
уковій бібліотеці тернопіль-
ські письменники згадували, 
як створювалася спілка, гово-
рили про її здобутки. З нагоди 
ювілею відкрили виставку книг 
місцевих авторів. Також пред-
ставили літературно-мистецькі 
збірники «Золота Пектораль», 
«Подільська Толока», «Пер-
ші ластівки», «Курінь», журнал 
«Тернопіль» – від перших номе-

рів, які побачили світ ще у 1991 
році. Короткі біографічні довід-
ки про митців можна прочи-
тати у збірниках «Письменни-
ки Тернопілля» і «Літературне 
Тернопілля».

Завітали на зустріч літера-
тори Євген Безкоровайний, Єв-
ген Зозуляк, Зиновій Кіпибі-
да, Богдан Мельничук, Володи-
мир Присяжний, Марія Баліць-
ка. Присутні пом’янули  хвили-
ною мовчання тих, хто відійшов 
за межу вічності на київському 
Майдані.

– Сумним крилом нас торка-
ють важкі події у країні, – сказав 
Євген Безкоровайний. – Наші 
письменники не були осторонь. 
Поетичним словом вони закли-
кали людей до боротьби за сво-

боду, гідність, справедливість. 
Серед них публіцист Олег Гер-
ман, письменниці Леся Роман-
чук, Марія Баліцка. Слово на-
ших поетів пробуджувало в сер-
цях людей надію та віру. 

Письменники зачитували 
уривки зі своїх творів, патріо-
тичні вірші й подякували геро-
ям, які відстоювали волю та гід-
ність рідного краю у Києві. 

А для шанувальників худож-
нього слова  літератори готу-
ють нові зустрічі у березні, коли 
весь світ відзначатиме день на-
родження великого Кобзаря.

Оксана ПЕТРІВ,
студентка спеціальнос-

ті «Журналістика» ТНПУ 
ім. В. Гнатюка.

Тернопільській спілці письменників – 30 років
Пістолети, автомати Калашникова, набої, документи та прослу-

ховуючі пристрої тернопільські активісти виявили у містечку Го-
родок, що на Хмельниччині, у оселі заступника начальника УСБУ в 
Тернопільській області Андрія Бондарчука. 

Інформацію про те, що із тернопільського управління СБУ виве-
зено зброю отримав активіст Тернопільської обласної організації 
ВО «Батьківщина» Олег Миколенко. Він повідомив про це людей, 
яким міг довіряти і разом вони вирушили перевірити цю інформа-
цію.  Коли активісти приїхали у Городок і знайшли будинок, де ймо-
вірно повинна була знаходитись зброя, виявилось що він належить 
заступнику начальника СБУ в Тернопільській області  Андрію Бод-
нарчуку. У будинку перебувала  його дружина з дітьми та охоронці. 

– У гаражі ми знайшли новий автомобіль «Subaru Forester» 2014 
року випуску, де була табельна зброя, набої до них, автомати Ка-
лашникова, – розповів  керівник клубу бойових мистецтв “Харак-
терник” Валерій Чоботар, – Це була особиста зброя офіцерів СБУ і 
службової частини. Також  ми знайшли номерні знаки, посвідчен-
ня, документи з грифом таємно і цілком таємно, спецзасоби. Усю 
зброю описали міліціонери. Через деякий час приїхав власник бу-
дівлі. Ми поставили вимогу, щоб його заарештували. Спочатку мі-
ліціонери вагалися, але потім виконали нашу умову. Місцеві міліці-
онери дали нам машину супроводу за кермом якої сидів представ-
ник «Альфи», і ми завантажили все вивезене майно, яке знайшли та 
повернулися до Тернополя. Були спроби невідомими особами зава-
дити нашому проїзду. Були спроби провокації. Зараз ми з’ясовуємо 
усі обставини цього інциденту. 

Тернопільські активісти оприлюднили деталі повернення зброї 
для того, щоб справа отримала широкий розголос і щоб винні у 
тому, що сталося, понесли відповідне покарання. Також вони заяв-
ляють, що такі ж безчинства творяться у всіх державних структу-
рах. Сьогодні дуже важливе питання сильного громадського контр-
олю за владою. 

Юля ТИМКІВ.

Зброю  з обласного СБУ 
повернули в Тернопіль
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Комплекс Межигір’я, 
який уже є власністю 
держави, й справді 

вражає – не стільки 
красою навколишньої 
природи, скільки 
розкішшю та кількістю 
награбованого у народу 
добра. 

Безкінечним потоком укра-
їнці йдуть сюди, щоб навіч пересвідчитися в глибокій 
аморальності і ницості того, хто ще вчора називав їх 
екстремістами і радикалами та погрожував фізичною 
розправою. Нині ж Янукович «у бігах» і відтепер все 
таємне стало явним.

Першими за високий майдан Межигір’я потрапили 
бійці самооборони та журналісти. Вони й знайшли до-
кументи, які свідчать про порушення законодавства, 
підкуп суддів, ухиляння від сплати податків. Частина 
паперів плавала біля причалу, іншу ж - намагалися спа-

лити, а коли зрозуміли, що вони не встигнуть 
згоріти, просто кинули у воду біля ангару з яхтами.

Мільйонні оборудки, відомості про хабарі та до-
плати правоохоронцям, перелік надходжень від 
«спонсорів», видаткові касові ордери…

У «чорній бухгалтерії» ще потрібно розібратися, 
її треба детально вивчити, хоча тільки за кілька днів 
попереднього перегляду документів журналісти го-
ворять про сотні мільйонів  доларів.

Крім того, в одному з охоронних постів у Межигір’ї 
була ціла папка з переліком журналістів, активістів і 

деяких депутатів, яких, мабуть, найбільше боялися 
побачити тут. Для того, щоб дістати решту докумен-
тів, у води Дніпра спустилися водолази. На дні вони 
знайшли набої для різної зброї.

Можна ще багато розповідати про створений Яну-
ковичем «осібний рай» посеред українського пекла. 
Впевнені, що незабаром про це знімуть ще не один 
повнометражний фільм – путівник про життя колиш-
нього злодія і теперішнього вбивці. Ми ж пропонуємо 
читачам маленьку фото екскурсію маєтком, який не-
вдовзі обов’язково змінить своє призначення.

Межигір’я: рай для «сім’ї», пекло для України

Рідна сестра кухарки колишнього гаранта Любов 
Полєжай з Єнакієвого – цивільна дружина Януковича, 
яка витіснила Людмилу з його життя. Вона – власни-
ця спа-салону та займалася благодійністю. Всеукраїн-
ський благодійний фонд «Дорога майбутнього», який 
очолює, отримав від фірм, підконтрольних Януковичу, 
десятки мільйонів доларів перерахувань. 

Співмешканка екс-президента проживала тут ра-
зом зі своєю неповнолітньою донькою Марією. За ін-
формацією журналістів, Янукович і Полєжай уже ба-
гато років разом. 

Після падіння 
режиму 
Януковича його 
резиденція 
у Нових Петрівцях 
не встигає 
приймати охочих 
подивитися 
на «восьме 
диво світу».

А слуги хто?

Також активісти потрапили до «музею несма-
ку» екс-генпрокурора Віктора Пшонки у селі Горе-
ничі на Київщині.

Зовні типовий будинок з охайними доріжка-
ми, клумбами та зовнішнім оздобленням, всере-
дині виявився справжнім «казначейством», де 

зберігають сотні ювелірних виробів,  стародавніх 
ікон, Євангелій, мощів Святих, коштовних витво-
рів мистецтва, колекцій холодної зброї, численних 
нагород.

Також у маєтку багато портретів та картин – з Ві-
ктором Януковичем та самим власником  будинку.

Розкошам у маєтку «самозакоханого Пшонки позаздрив би й «хазяїн»
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Україна
Сирійські повстанці 
молилися за Україну

Сирійські повстанці молилися за пе-
ремогу українського народу, і досягнен-
ня цілей Майдану вселило сирійському 
народові, який бореться за свободу, на-
дію, повідомляє «Телеканал новин 24». 
«Воля українського народу була чітко ви-
ражена і почута, вона вселяє надію сирій-
ському народові, що бореться за свободу, 
справедливість і демократію. Події в Укра-
їні ясно говорить про те, що народи, які 
живуть під тиранічними режимами, нео-
дмінно повстануть і доб’ються волі, що б 
там не було», - йдеться у заяві Національ-
ної коаліції сирійських революційних і 
опозиційних сил.

101-річний американець 
балотується в Палату 

представників Конгресу  
Свою кандидатуру на майбутніх ви-

борах до Палати представників Кон-
гресу США висунув 101-річний жи-
тель Флориди, повідомляють зарубіж-
ні ЗМІ. У зверненні до потенційних вибор-
ців Ньюман зауважив, що, завдяки солід-
ному віку, володіє «бурхливим досвідом», 
з яким не може змагатися жоден з інших 
кандидатів. Ньюман не буде формально 
висуватися на виборах, а візьме участь у 
голосуванні як «вписаний» кандидат. Ви-
борча система США дозволяє вписувати 
ім’я бажаного кандидата у бюлетень, яке 
потім врахують при підрахунку голосів. У 
випадку обрання, Ньюман встановить но-
вий віковий рекорд Палати представни-
ків. Зараз володарем рекорду є 90-річний 
Ральф Холл. Вибори до Палати представ-
ників відбудуться у листопаді.

Apple взяла на роботу 
хакера-школяра

17-річний хакер, відомий під ніком 
Winocm, який зламав iOS і OS X, при-
йняв пропозицію Apple про працевла-
штування. Хакер став відомим після того, 
як повністю переписав код ядер опера-
ційних систем iOS і OS X. Як розповів сам 
юнак, для цього йому довелося самотуж-
ки виконати завдання, яке, зазвичай, ви-
конує ціла команда програмістів. Врахо-
вуючи неабиякі здібності «юного обдару-
вання» і не дивлячись на те, що він ще не 
закінчив школу, Apple висловила готов-
ність взяти його на стажування з можли-
вістю працевлаштування. 

Майдан похитнув Путіна, 
але його «доб’є» 

російська економіка
Майдан в Україні означає, що «смуга 

везіння» в житті президента Росії Воло-
димира Путіна закінчується, пише огля-
дач американської газети «The Sanday 
Times» Адріан Вулдридж. На його дум-
ку, події в Україні зробили беззмістовним 
«спектакль, який влаштував Путін у Сочі». 
Український Майдан виявив тріщини в 
системі влади, автором якої є президент 
РФ. Нині росіяни вже призабули страхи 
1990-х, а чиновники, які розкошують, по-
чинають дедалі більше дратувати. А успіх 
України демонструє, як ефективно висло-
вити свою незгоду з такою ситуацією. Од-
нак, на думку Вулдриджа, остаточно владу 
Путіна повалить його ж економіка. «Крах 

системи, яка будується лише на добуван-
ні сировини, неминучий. Термін її життя 
скоротився, завдяки винаходу крекінгу у 
США. Америка скоро може стати експор-
тером енергоносіїв. У результаті могут-
ність Путіна буде підірвано: в своїй краї-
ні він більше не зможе платити утриман-
цям і відкуплятися від критиків. А за кор-
доном у країн сфери російського впливу 
з’являться інші джерела енергії та покро-
вителі», - переконаний оглядач. 

Чіхуахуа тероризують 
Аризону

Жителі американського міста Фе-
нікс (штат Арізона, США) та прилеглих 
передмість бояться виходити з дому, 
побоюючись нападу чіхуахуа,  інфор-
мують зарубіжні ЗМІ. «Щодня до місце-
вої влади надходять десятки телефонних 
дзвінків від переляканих мешканців Фе-
нікса, які не знають, куди сховатися від 
маленьких собачок. Тварини збиваються 
у зграї по 8-12 особин і нападають на ді-
тей», - йдеться у повідомленні. Поліцей-
ські кажуть, що за минулі кілька місяців 
число тривожних повідомлень про «хвос-
татих хуліганів» сягнуло шести тисяч. Чі-
хуахуа - не єдині милі тварини, яких важ-
ко витерпіти у великій кількості. Так, ба-
гато британців страждають від засилля бі-
лок, які періодично проникають у їхні бу-
динки. 
У Ватикані створили мінфін

Папа римський Франциск I створив 
у Ватикані міністерство фінансів. Про 
це повідомила прес-служба Святого 
Престолу. Як повідомляється, нове відом-
ство займеться економічною, адміністра-
тивною політикою, а також формуван-
ням щорічного бюджету. Мінфін очолить 
австралійський кардинал Джордж Пелл. 
Він підкорятиметься економічній раді, в 
яку увійдуть вісім кардиналів, які пред-
ставляють різні регіони світу, а також сім 
експертів-мирян. У рамках реформ Адмі-
ністрація церковного майна Святого пре-
столу (APSA) буде перетворена в Центро-
банк Ватикану. За підсумками 2012 року 
банк відзвітував про отримання чистого 
прибутку в 86,6 мільйона євро.

Єлизавета II живе у най-
бруднішому районі Лондона

Королева Великої Британії Єлизаве-
та II живе у найбільш неблагополучно-
му районі Лондона з екологічної точки 
зору. Недавні дослідження свідчать, що 
забруднення повітря поблизу Букінгем-
ського палацу в чотири рази перевищує 
гранично допустимий в Європі рівень, по-
відомляють зарубіжні ЗМІ. «Вулицю, яка 
проходить повз лондонську резиденцію 
королеви, визнали однією з найзабруд-
неніших у країні. Експерти враховували, в 
першу чергу, рівень двоокису азоту в пові-
трі», - йдеться у повідомленні. 
Китай - перед масштабною 
екологічною катастрофою 

Після десятиліть варварського ви-
користання промисловості Китай ви-
знав серйозні екологічні проблеми сво-
їх мегаполісів. На мінімізацію катастро-
фи, що насувається, влада Піднебесної ви-
діляє приголомшливу суму - $300 млрд. на 
рік, повідомляє «Кореспондент». Фактич-
но, Китай перетворюється на одну із най-
брудніших країн світу. За даними ВООЗ, за-
раз із 500 великих міст Китаю тільки п’ять 
мають допустимий рівень загазованості, а 
третина мегаполісів взагалі непридатна 
для життя. Головним відповідальним за 
таку загазованість фахівці називають ки-
тайську енергетику. Споживання енергії 
в країні у 2000-2010 роках зросло на 130 
відсотків - економіці, що зростала, був по-
трібен струм, а найдоступнішим його дже-
релом є вугілля. Тепер, на думку більшості 
вчених, щоб виправити екологічну ситуа-
цію, Китаю потрібно зупинити майже всю 
промисловість. 

На казначейському 
рахунку - нуль

Голова Верховної Ради Олександр 
Турчинов заявив на засіданні парла-
менту про відсутність коштів на єди-
ному казначейському рахунку, пишуть 
«Українські новини». За його слова-
ми, під час зустрічі з керівництвом мініс-
терств і відомств, які не припинили вико-
нувати свої обов’язки, з’ясувалося, що си-
туація в українській економіці критична. 
«На казначейському рахунку відсутні ко-
шти взагалі», - сказав Турчинов. Також іс-
нують колосальні проблеми з наповне-
нням пенсійного фонду, забезпеченням 
стабільності банківського сектора і наці-
ональної валюти.

Родинам загиблих 
виділять квартири

Компанія «Інтергал-Буд» виступає з 
ініціативою надання допомоги членам 
сімей загиблих учасників масових ак-
цій протесту. Безпосередньо «Інтергал-
Буд» передасть п’ять квартир з повним 
ремонтом, меблями та необхідним облад-
нанням у Львові, повідомив «Телеканал 
новин 24». У Києві прийнято рішення пе-
редати квартири родинам загиблих жур-
налістів В’ячеслава Веремія та Ігоря Кос-
тенка, які були на передовій і пожертвува-
ли своїм життям заради демократичних 
змін у державі. «Інтергал-Буд» закликає 
усіх небайдужих, компанії-забудовники 
по всій Україні приєднатися до акції й на-
дати родинам загиблих та постраждалим 
допомогу.

ЄС може виділити 
20 мільярдів євро

Євросоюз готовий дати Україні 20 
мільярдів євро фінансової допомоги на 
проведення реформ після того, як у Ки-
єві з’явиться новий уряд. Про це в ефі-
рі ТСН заявив голова комітету з закордон-
них справ Європарламенту Елмар Брок. 
«Цю підтримку можна буде надати негай-
но, для запобігання дефолту», - запевнив 
він. І додав: українцям не варто боятися, 
що країна залишиться сам на сам з дефол-
том. За словами Брока, допомога ЄС піде 
на «створення кращих економічних умов 
для економічного майбутнього, щоб під-
готувати країну до підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС».

Чопська митниця 
віддавала щомісяця 

в Київ $2-3 млн. 
Екс-начальник Чопської митниці 

Сергій Харченко, який був прив’язаний 
«Правим сектором» до стовпа біля За-
карпатської ОДА, розповів про обся-
ги хабарів, які збирали на митниці й 
відправляли до Києв, пише «Мукаче-
во.net». За його словами, кожен мінівен 
з контрабандою обкладався чітко визна-
ченими хабарями. «Потоки були приблиз-
но наступні: 700 бусів з Італії кожні вихід-
ні - по 300-400 євро. Проїжджали також 
мінівени, невеличкі буси з одягом із Ки-
таю. В середньому 250 доларів за куб. Ма-
шини мали 2-3 куби»,- сказав він. За сло-
вами Харченка, він був відсторонений від 
безпосередньої участі у зборі хабарів. Ці 
функції виконували цивільні люди з Киє-
ва і Одеси. Вони вже повтікали. 

«Стоп цензурі!» вимагає 
відповідальності ЗМІ, 

які брехали про протести
Журналістський рух «Стоп цензу-

рі!» вимагає відповідальності ЗМІ за 
цензуру, замовчування, розпалюван-
ня ворожнечі, дезінформації та маніпу-
ляції протягом трьох місяців протесту 
в Україні. Відповідну заяву рух поширив 
24 лютого. У ній, зокрема йдеться: «Ре-
жим Януковича вів інформаційну війну з 
Майданом. Ми були свідками численних 
випадків цензури, замовчування важли-
вої інформації, розпалювання ворожне-
чі, дезінформації та маніпуляцій. Окре-
мі журналісти телеканалів Перший наці-
ональний, «Інтер», «Україна», журналів 
«Форбс», «Кореспондент» та інших ЗМІ 
звільнились або відкрито заявили про 
цензуру й примушування до порушен-
ня стандартів журналістики. Ціна брех-
ні виявилась занадто дорогою. Спотво-
рена контрольованими Януковичем ЗМІ 
картина подій в Україні, мотивів та пере-
думов протестного руху, дискредитація 
його учасників як «екстремістів», «уль-
траправих радикалів» та «молодчиків» 
посилювала агресію силовиків і їхню го-
товність виконувати злочинні накази…». 
Курс гривні стабілізується 

на рівні 8,7-9 грн/дол.
Найближчими тижнями гривня ста-

білізується в інтервалі 8,7-9 грн/дол. 
Такий прогноз озвучив «Укрінформу» 
економіст Борис Кушнірук. При цьому ті, 
хто купує валюту, втратять, сказав він. За 
словами фахівця, курс гривні щодо долара 
на рівні 9 гривень є цілком прийнятним і 
повинен поліпшити ситуацію з імпортом. 
Український Кредитно-Банківський Союз 
також рекомендує населенню утрима-
тися від покупки іноземної валюти, а та-
кож від дострокового зняття депозитів. 
«З метою недопущення дестабілізації фі-
нансового ринку закликаємо не піддава-
тися панічним настроям і утриматися від 
покупки іноземної валюти з метою спеку-
ляцій і накопичення, а також від достро-
кового зняття депозитів. Оскільки це, на-
самперед, шкодить самим вкладникам, а 
не тільки фінансовій системі нашої краї-
ни», - наголошується на сайті УБКС. 

Греція перейнялася 
долею нашої держави
Головуюча в Євросоюзі Греція пропо-

нує провести міжнародну конференцію, 
присвячену вирішенню економічних 
проблем України, щоб уникнути дефол-
ту останньої. Про це заявив віце-прем’єр, 
глава МЗС Греції Евангелос Венізелос після 
закінчення зустрічі міністрів закордонних 
справ країн Вишеградської групи (Угор-
щина, Польща, Словаччина і Чехія) у Буда-
пешті минулого понеділка. Глава зовніш-
ньополітичного відомства Греції зазначив, 
що банкрутство України означало б істот-
ну деградацію ситуації в державі. «Дуже 
важливо і життєво необхідно зберегти не 
тільки згуртованість на національному та 
регіональному рівні, а й саму державність 
України», - наголосив Венізелос. 

Потрібно 35 мільярдів 
доларів допомоги 

Міністерство фінансів оцінює пла-
новий обсяг макрофінансової допомо-
ги для України протягом 2014-2015 ро-
ків у 35 млрд. доларів. Про це йдеться в 
офіційній заяві. Мінфін запропонував між-
народним партнерам провести донорську 
конференцію за участю Євросоюзу, США, 
МВФ, інших країн і міжнародних фінансо-
вих організацій про виділення допомоги 
на модернізацію та проведення реформ в 
Україні, а також на реалізацію Угоди про 
асоціацію з ЄС. За інформацією Мінфіну, 
отримання кредиту передбачається про-
тягом найближчих одного-двої тижнів від 
держав-партнерів (Польща, США). 

Україна Світ
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гніздечко
Сімейне

Струни серця

ФАЛЬШ
Розростається фальш
у суспільстві, в державі...
Україні вона
лиш приносить неславу.

Фальш кричить із газет,
Фальш струмує з екрана.
Прогриза етикет - 
І на совісті рана.

Глядь - і в твоїй душі
Зафальшивіла нота.
Не впустіть, не грішіть,
Зачиняйте ворота.

Фальш - нещирість гидка,
Фальш - облуда.
Не заплутуйтесь в фальш!
«Будьте люди...»

*   *   *   *   *
Мороз квітчає візерунками
Шибки знайомого вікна.
За ним із диво-подарунками
Зима ступає чарівна.

Долини білим пухом 
вистелить,

Прикриє шапкою горби
І до дахів 

кришталь-намистини
Так прилаштує, мов скарби.

Дерева в парку роззирнулися:
Де наша крона золота?
Зима, зима її діткнулася,
Останнє листя підміта...

О, не чіпай лишень берізоньки,
Не заламай і не зігни,
Не застуди біленькі ніженьки
На довгій стежці до весни!

ЗАКОХАНА
Сьогодні вона - хмаринка,
Сьогодні вона - пушинка.
Землю втрачає з-під ніг,
Що їй там дощ той чи сніг?!

Навстріч коханню летить,
Де ти, сподівана мить?
...Милий усмішкою стріне,
Міцно пригорне, обніме.

Хто зрозуміє ті злети?
Закохані лиш.

І поети.
Олена РУТЕЦЬКА.

м.Збараж.

Т і л ь к и 
почало сві-
тати, ста-
ренька вже 
у в і м к н ул а 
світло. У сво-
їй невелич-
кій хаті вона була не одна. 
Збоку від неї спав її сивий ді-
дусь. Їм здавалось, що вони 
чи не найстарші у селі. Во-
лосся вкрила сивина, щоки 
поморщились, руки та ноги 
боліли.

- Михайле, прокидайся, 
схід сонця проспиш!, - гука-
ла старенька до чоловіка. Та, 
мабуть, йому снився добрий 
сон, бо на губах ледь-ледь 
теплилася усмішка. 

Старенька була ще неа-
биякою господинею. Три-
мала пару курей, щоб яйця 
були, дві корови, аби мо-
локо пилося і сир з смета-
ною смакували, та пса Рекса, 
який весь час крутився біля 
ніг. Вони любили його, а він 
їх. Бувало, зайде хтось чу-
жий на подвір’я, Рекс почи-
нає гарчати. 

Сонце добряче припіка-
ло. Уже й роса зійшла на вра-
нішніх квітах, що їх саджали 
турботливі руки старої Віри. 
Не видно ні краплинки. 

- Віро! А де мої окуляри? 
- гукав дід.

      - О.. нарешті проснув-
ся, - бурмотіла незлобиво 
старенька, - Ото ледащий! І 
послав мені Бог такого чо-
ловіка!

Так і не знайшовши своїх 
окулярів, приплентався дід 
до баби. Налила вона йому 

гарячого, що-
йно зваре-
ного борщу, 
витягнула з 
хлібниці пам-
пушки, та да-
вай частува-

ти рідного.
Усе в них було добре. Гос-

подарка велась, справи та-
кож. Весною засаджували 
город картоплею, засівали 
пшеницею, восени - збирали 
урожай. 

Були у них діти, внуки. Та 
приїжджали рідко. Старень-
кі жили далеко від міста, а в 
дітей, мабуть, були свої спра-
ви. Але тут, у глушині, їх за-
вжди з нетерпінням чекали.

- Єдина радість – дітки 
приїдуть, - тішилася ста-
ренька, - Пиріжків домашніх 
напечемо, гостинців усіля-
ких приготуємо.. 

Старий лише махає голо-
вою, згоджується з усім.  

- То правда, Вірочко, я 
скучив за дітьми, - бідкаєть-
ся дід.

Для стареньких найкра-
ща пора року – літо. Тоді ди-
тячий сміх ллється через 
край. На подвір’ї гамірно та 
весело. Всі вдома: господарі 
і гості, діти та внуки. Від та-
кої радості й Рекс не злиться. 

Але надворі тільки лю-
тий… Та сонечко світить уже 
по-весняному, вселяючи на-
дію.

Оксана ПЕТРІВ, 
студентка 

спеціальності 
“Журналістика”  

ТНПУ ім. Гнатюка.

Старенька Палажчина хатинка розгу-
блено стояла поміж добротними новобу-
довами. Дивний, тремтливий запах мала 
глиняна оселя. Він був інший у літню спеку 
і після дощу. Взимку хатинка «дихала» осо-
бливим теплом. І, здавалося, зігрівала світ. 
Восени пахла картопляними димами. А на-
весні - молодим сонцем.  

У теплі дні Палажка куняла на осонні зі 
своїм старим котом. У коротенькі сни час-
тіше почали навідуватися покійні тато з 
мамою і Степан. 

- Добридень, бабцю! Дрімаєте? Молоч-
ка вам принесла, - розбудила Палажку й 
кота сусідка. 

Стареньку в селі любили за добре серце 
і шкодували за безталанну долю.    

- Роки на сон морять. Степан приснив-
ся. Певно, скоро прийде за мною… 

Заміж Палажка вийти не встигла. Що-
йно заручилася зі Степаном - його забрали 
«за Україну» до Сибіру. Додому не поверну-
ся. «Певно, залишився Степан навіки у хо-
лодній чужій землі», - казали односельці. А 
в Палажки на згадку - його фотокартка, се-
режки півмісяцем, зроблені руками коха-
ного, і безмежна, як світ, туга…       

- Ото, приснився Степан і каже: «Не 
плач, Палазю, я живий»… Хто його знає? 
Жодної вісточки не було. Але, якби Степан 
був живий, то пішки з тих сибірів прийшов 
би…   

Палажка перелила молоко у старий 
глечик. Не любила слоїків. Глечики понад-
щерблювалися, вушка повідлітали. Здава-
лося, їм стільки років, як і їхній господи-
ні. Випарювала їх кропивою. І розвішува-
ла на старих штахетах. Навіть воду в гле-
чиках тримала. Влітку накривала лопуха-
ми. А взимку - шматочками    старої лляної 
тканини.   

- Катерино, дорогенька, зачекайте-но, 
я вам гріш якийсь дам за молочко. Не хочу 
задарма.

- Я за спасівками і ранетами прийду. У 
вас такі слічні яблука.

- Приходьте. І за липовим цвітом. Цього 
року багато буде…

Палажка поставила глечик з молоком 
в холодному кутку кімнати. Зупинила по-
гляд на старих знимках. Вродлива дівчина 
у намисті, у вишитій сорочці. Коса на голо-
ві викладена, наче корона. Спробуй упізна-
ти в цій красуні бабу Палажку. Поруч - Сте-
панова фотокартка. Гарні обоє…

Сватався до Палажки бригадир Дмитро 
з сусіднього села. Вдівець з двома донька-
ми. Дмитро Палажці не подобався. Та й Сте-
пана забути не могла. Дівчат лишень шко-
да було. Старшій Марійці - дванадцятий рік 
ішов, Яринці - сьомий. «Виходь за Дмитра, 
- радили Палажці. - А те, що характер при-

крува -
тий, не бери до голови. Він же бригадир! 
Як буде до всіх добрий - з’їдять». 

Бувало, Дмитро просив, щоб побула з 
доньками. Марійка з Яринкою почали зви-
кати до тітки Палажки. Батько часто зри-
вався на крик, а в Палажчиній оселі завжди 
було тихо й привітно. 

…Дмитро влетів до Палажки трохи не-
тверезий і злий.

- Чому ти не сказала, що була заручена 
із засудженим? А хтось до району написав, 
що заміж збиралася за того… елемента…  

- За Степана. А ти не знав? 
- Якби знав!.. А ще хотів дітей своїх тобі 

довірити. Мусив пояснювати, що мене 
сюди з іншого району скерували. Не міг 
знати. Може, й добре, що хтось завчасно 
сигнал подав. 

Гримнувши дверима, Дмитро пішов 
геть. Палажчина мати аж перехрестилася:

- Видно, не судьба, доню. Хай іде на чужі 
руки.  

Коли батьки полягали спати, Палажка 
вийшла з хати. Сіла на межі, де колись зу-
стрічалася зі Степаном, і дала волю сльо-
зам. Плакала тихо, аби не розбудити ніч.              

Невдовзі Дмитро запізнався з приїж-
джою бібліотекаркою. Одружився. Не раз 
руку на неї підіймав. Можливо, тому нова 
дружина не змогла полюбити дівчат. Ма-
рійка з Яринкою, потай від батька, прибі-
гали до Палажки.   

Дорослі Марія з Яриною не забували 
Палажку. В будні приходили щось допомог-
ти. А в свята - з гостинцями. «Десь мої діти 
забарилися», - казала Палажка, якщо Ма-
рійки або Ярини не було кілька днів. «Сум-
но самій, Палазю?», - співчутливо запиту-
вали односельці. «Хіба я сама? Бог завжди 
зі мною», - відповідала.      

Теплими вечорами Палажка молила-
ся надворі. Брала до молитви чисту хусти-
ну й запаску. Так вчили батьки. Йшла в са-
док і довго розмовляла з Господом. На за-
кінчення завжди казала: «Боженьку, дякую 
Тобі за день, що минув. Благослови нічку, 
землю-матінку, всіх людей і все живе». Спо-
вивши світ у молитви, йшла спати. Але сон 
часто залишався за порогом. Замість нього 
на подушці вмощувались спогади і думки… 

Осінь видалася теплою та погідною. Па-
лажка брала стільчика і, сидячи, шпортала 
на городі картоплю. 

- Викопаємо вам городину. Не пере-
ймайтеся. Йдіть, відпочиньте, - просила 
Палажку Марія.  

- Погрію перед зимою старі кості. А від-
почивати буду на тім світі. Гріх в таку осінь 
в хаті сидіти. Гарний урожай Господь по-
слав. Кілька корчиків барабольки вишпор-
тала - і вже ціле відро. А які ранети заро-
дили?! Ще не доспіли, а гілля вже на зем-
лю від ваги вляглося. Мало не забула: снив-
ся мені, Марійцю, Степан. Кіньми приїхав. 
Такі гарні коні! «Палазю, - каже, - я за то-
бою приїхав. Мене відпустили…» А звідки 
відпустили - не встиг сказати. Прокину-
лась я.

- Думаєте багато про Степана, тому й 
сниться. 

- Е, ні, дитинко. Це він знаки подає, що 
пора мені збиратися в далеку дорогу…    

Якось врапт Палажка підупала. Хотіла 
піти на город - не стачило сили. То поле-
жить, то на сонечку з котом посидить. 

- Нездужаю я, - поскаржилася Марії, 
коли та прийшла зі свіжоспеченим хлібом і 
обіднім молоком. - Голова болить ще з ночі, 
а пігулки закінчилися. Може б ти, Марійцю, 
пішла до аптеки і щось від голови взяла?

- Зараз збігаю. 
Тільки-но Марія вийшла з подвір’я, Па-

лажка поволеньки встала, пішла до хати, 
вмилася, одягнула нову блузку, біленьку 
хустину, змовила молитву, лягла і… Палаж-
чина душа злетіла разом з осінніми птаха-
ми у піднебесся. Хмаринки підставили їй 
м’якенькі долоньки. А біле ангелятко огор-
нуло теплими крильцями...

- Заслужила Палажка в Бога легкої 
смерті, - перемовлялися односельці. 

- Знала про свою останню годину. Спро-
вадила Марію до аптеки…

- Доброю була. Нікого не зобидила. Чужі 
діти майже за рідну мали…

У старій сільській церковці відспіва-
ли Палажчину душу. У повітрі стояв запах 
осінніх димів і яблук. Невеличка хмарка 
заховала сонце і з неба впали краплі дощу. 
Плакав світ, що залишився несповитий Па-
лажчиними молитвами…

Ольга ЧОРНА. 

Від коханого давно не 
було листів і Світлана 
хвилювалася: раптом з 

ним щось трапилося? Може, 
захворів або поїхав у якесь 
небезпечне відрядження? 
Олег був військовим, 
служив на кордоні. Вони 
планували одружитися, 
тільки Світлана ніяк не 
могла наважитися на 
переїзд. 

У школі наближалися каніку-
ли, і Світлана сама вирішиа поїха-
ти до Олега. Тим паче за кілька днів 
у неї ще й день народження. Олег 
писав, що дуже хотів би у це свято 
бути разом з нею. Ось вона і приїде, 
без попередження, зненацька. Зро-
бить нареченому сюрприз. Скаже, 
що згідна вийти за нього заміж. За-
лишити роботу, свій улюблений 4В, 
де вона класним керівником. Аби 
лише бути поруч з ним, коханим. 
Тим більше, у них буде дитина. 

Увляла, як зрадіє цій нови-
ні Олег. Він уже давно мріяв про 
доньку чи сина. Світлана спеці-
ально не сповіщала коханому цю 
новину у листі. Ліпше скаже йому 
при зустрічі. 

Ось і містечко, де служить 
Олег. Без клопотів знайшла буди-
нок, у якому живе коханий. Бува-
ла тут і раніше. Тільки б застати 
Олега вдома – на вулиці уже вечо-
ріло. Здається, усе гаразд, у вікнах 
горить світло, навіть музику чути. 

Натискала кнопку дзвінка. За 
якусь мить вона опиниться у те-
плих рідних обіймах.

Двері відчинив справді Олег. 
Здивувалася: чому він не запро-
шує її до хати? Якийсь розгубле-
ний, ніби не радий.

І все-таки Світлана зайшла. 
Щоб познайомитися з… майбут-
ньою дружиною Олега. Так себе 
представила незнайома Світлані 
дівчина, яка господарювала в Оле-
говій квартирі.

- А ви хто? – розпитувала Світ-

лану. – Та не соромтеся, роздягай-
теся, зараз вечеряти будемо, - при-
прошувала. Олег поспішив відре-
комендувати Світлану знайомою, 
дівчиною, з якою колись разом 
вчилися в одному класі. До речі, 
як вона опинилася у їхніх краях?

Олег так принизливо-
благально дивився на Світлану, 
що їй на мить стало його жаль. 

Дуже просто, проїздом. При-
везла Олегові вітання  від старих 
друзів. Мала повідомити щось 
дуже важливе. Але тепер…

У душі Світлана просила Все-
вишнього одне: аби дав їй сили 
витримати увесь цей спектакль. 
Отже, на ніч вона залишитися 
не може. І на вечерю – теж. Удо-
ма її чекає робота, різні термінові 
справи. Якщо поспішить, то встиг-
не ще на вечірній поїзд. 

Світлана не знала, як їй вда-
лося зіграти цю роль. Навіть до-
рогою на вокзал, коли Олег пі-
шов провести її, не дорікала. Ніби 
закам’яніла. Він просив пробачен-
ня, пояснював, що закохався у цю 
дівчину зненацька, що хотів не 
зразу, а перевіривши себе оста-
точно, про все розповісти Світла-
ні. До речі, вона мала йому щось 
сказати ?..

Нічого, тепер це уже не має 
значення.

Хотіла одного: швидше за-

йти у своє купе. Тут не соромила-
ся нікого. Утім, її нічним попутни-
ком виявився тільки старший чо-
ловік. Високий, міцної статури, з 
ледь помітною сивиною на скро-
нях. Плакала Світлана голосно, не-
втішно, гірко.

- Розкажіть, що трапилося. 
Хтось захворів? – лагідно розпи-
тував Світлану незнайомець.

- Гірше…
- Усе зрозуміло. Значить, вас 

зрадили.
Це вже потім, пізніше, Гри-

горій розкаже Світлані про своє 
життя. Про те, як теж пережив по-
дібне. А в ту ніч дівчина виплаку-
вала незнайомому чужому чолові-
кові невимовний біль і печаль. Що 
буде з майбутньою дитиною, про 
яку, крім неї, ще ніхто не знає? Як 
вона про все розкаже мамі? А, го-
ловне, як Олег міг так вчинити?

- А знаєте що, Світлано? Ви-
ходьте за мене заміж. Ви мені спо-
добалися одразу. Дитина буде моя. 
Правда, я трохи за вас старший. 
Але обіцяю, я вас ніколи не обра-
жу. Утім, у вас є ще кілька вільних 
днів. Давайте поїдемо до мене. Не 
бійтеся, нічого поганого я вам не 
вдію. Просто спокійно обдумаємо 
все, що сталося…

У них попереду були довгі дні 
зустрічей і розмов. Тепер, коли 
її дівчинка, її Юля, ходить уже до 
сьомого класу, Світлана впевнена: 
у тому нічному купе вона зустріла 
свою долю. З Григорієм вони ось 
уже п’ятнадцять років разом. У 
сім’ї, крім Юлі, підростає синочок 
Юрасик. І коли чоловік на день на-
родження приносить їй коштовні 
речі, Світлана переконана: свій, 
найдорожчий, подарунок у житті 
вона уже отримала.

Зіна КУШНІРУК.       

Батьки на дітей
Невидумане Просто життя

дарунокНайкоштовніший

Сокровенне Плакав світ, 
несповитий
молитвами…

Днями відсвяткувала 117-ий 
день народження найстарша 
українка і претендентка на 

звання надревнішої жительки світу 
Катерина Козак. Жінка народилася 
у селі Хотимир Тлумацького району 
Івано-Франківської області. 

За своє життя вона пережила часи Австро-
Угорської імперії, Західноукраїнської Республі-
ки, другої Речі Посполитої, Радянського Союзу, 
пам’ятає Першу і Другу Світові війни. Вік жінки 
підтверджують записи в господарських і цер-
ковних книгах та паспорт. У школі вона не на-
вчалася. Працювала до пенсії у місцевому кол-
госпі “Прапор комунізму».

Жінка стверджує, що ніколи не хворіла і не 

зверталася до лікарів. При цьому ніколи не була 
одружена і не мала своїх дітей. Односельці лагід-
но називають пані Катерину « нашим сонечком». 

Катерина Козак майже не ходить. Здебільшо-
го сидить. Любить дивитися телевізор. Погано 
чує, зате зір має ого-го який! Досі одягає нитку 
у голку. На здоров’я у свої 117 років не нарікає. 
Напередодні свого дня народження пані Катери-
на заспівала напам’ять Шевченковий «Заповіт».

Після того, як помер 115-річний японець, 
Катерина Козак стала найстаршою у світі. За 
словами представниці реєстру рекордів Укра-
їни Лани Вєтрової, вже зібрано і надіслано усі 
необхідні архівні документи щодо українки до 
Лондона. Очікують, що сертифікат Книги ре-
кордів Гіннеса пані Катерина отримає в кінці 
лютого.

Найстаріша жителька планети – українка

чекають завжди

Дух народу в колір заплете,
Проросте і піснею, і цвітом.
А над світом, гляньте, 

а над світом
Українська вишивка цвіте!

На фото Інни ДАНИЛКІВ: 
учасниці зразкового 
ансамблю танцю 
«Розмарія» з Бережан.
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Мирон Маркевич 
подав у відставку з 
посади головного 

тренера харківського 
клубу.

На його переконання, ко-
манда розвалюється на очах, а 
президент клубу - далекий від 
футболу.

- Через тиждень футболісти 
стануть вільними агентами. Мені 
прикро, шкода, що так сталося, 
шкода вболівальників. У мене ін-
шого виходу немає, це тягнеться 

уже давно. Постійні борги... Біль-
ше так тривати не може, - додав 
Маркевич. На думку тренера, мож-
ливо, його відставка когось ско-
лихне, і клубом почнуть займати-
ся, бо вже третій місяць футболіс-
ти залишаються без зарплати.

Сергія Курченка обрали пре-
зидентом клубу рік тому, після 
чого він заявляв, що команда 
має виграти чемпіонат України.

Зараз олігарх, схоже, перехо-
вується, його статки оцінюють у 
понад 2 мільярди доларів. Поза-
фракційний народний депутат 
Інна Богословська планує наді-
слати до Генпрокуратури запит 
щодо перевірки фірм бізнесмена 
Сергія Курченка і арешту контр-
абандних нафтопродуктів. Вона 
також попросила перевірити си-
туацію з боргом фірм Курченка 
перед НАК «Нафтогаз України».

12 nday.te.ua Спорт

У Сочі 
загасили 

олімпійський 
вогонь

Під час 
церемонії 
була 

продовжена 
історія дівчинки 
Люби, яку глядачі 
вже бачили на 
відкритті зимової 
олімпіади.

Лейтмотивом ви-
стави, влаштованої 
на стадіоні “Фішт”, 
стало російське мис-
тецтво: живопис, те-
атр, цирк, музика, лі-
тература.

У медальному за-
ліку цих змагань пер-
ше місце зайняла 
збірна Росії. Українці, 
завоювавши «бронзо-
ву» та «золоту» наго-
роди замкнули пер-
шу двадцятку з 88 
країн-учасниць.  На 
Іграх було розігра-
но 1300 медалей, а 
участь в них взяли 
5000 спортсменів.

«Динамо» − «Валенсія» − 0:2

У зв’язку з подіями у Києві керівництво 
УЄФА запропонувало ФК «Динамо» обрати інше 
місце проведення матчу. Вибір Ігоря Суркіса 
схилився до кіпрської Нікосії. Там були створе-
ні нормальні умови, і все залежало від футболіс-
тів. Щоправда, чисельної підтримки кияни були 
позбавлені. 

Перший тайм зустрічі проходив за рівної гри 
і практично без суттєвих загроз.

 Після перерви Олег Блохін змушений був 
випустити на поле Олександра Рибку, оскільки 
Олександр Шовковський травмувався на рів-
ному місці. І голкіпер, який повернувся до рід-
ного клубу через багато часу, став головною 
дійовою особою на полі. Динамівці почали фі-
зично підсідати, і «Валенсія» це одразу відчула. 
До того ж український клуб виявився просто 
безпорадним перед стандартними положення-
ми суперника. Рибка рятував скільки міг, але 
на чергове підключення іспанця зреагувати не 
зумів − 0:1.

Потім кияни спробували піти на чужу поло-
вину поля, щоб відігратись, але з цього нічого 
не вийшло. Натомість контратака іспанців за-
безпечила їмкомфортну перевагу перед домаш-
нім поєдинком.

«Чорноморець» − «Ліон» − 0:0

Матч-відкриття футбольного року подару-
вав одеським уболівальникам можливість по-
рівняти рідну команду на фоні європейського 
гранда, який переживає період зміни поколінь 
і помітно знизив результати. Тим не менше, пе-
ревірка для господарів була серйозною, і вони її 
витримали, досягнувши цілком пристойної ну-
левої нічиєї, яка залишає непогані перспективи. 

За кількістю гострих моментів «моряки» 
явно переграли супротивника, однак хоча б раз 
засмутити французів не зуміли. 

«Дніпро» − «Тоттенхем» − 1:0
Дніпропетровцям дістався у суперники 

клуб, який виступає на рівні внутрішнього чем-
піонату дуже потужно. Однак на цю зустріч гос-
ті прибули без кількох лідерів. 

Серед моментів гостей варто згадати нереа-
лізований і вкрай сумнівний штрафний з 17-ти 
метрів, а також промах англійця перед порож-
німи воротами.. «Дніпро» і сам губив слушні на-

годи, а іноді порушень правил не помічав іспан-
ський рефері. Але і він визнав провину захис-
ника британців після індивідуального стрімко-
го прориву Матеуса. Євген Коноплянка з 11-ме-
трової познаки відкрив рахунок. Перед закін-
ченням зустрічі був близьким до другого голу 
Артем Федецький, однак досвідчений голкіпер 
«Тоттенхема» залишив справжню інтригу перед 
вояжем «Дніпра» на Туманний Альбіон.

«Вікторія» Чехія − «Шахтар» − 1:1

Дещо розслабленими вийшли гравці україн-
ського чемпіона, але зважаючи на те, що вони 
були єдиними з українського квартету, хто грав 
на виїзді, результативна нічия − це позитивний 
результат. Можна сказати, що гірнякам до звич-
ного рівня гри не вистачало саме офіційних 
ігор. Також не на належному рівні була реаліза-
ція створених моментів. Жодних несподіванок 
або експериментів Мірча Луческу не приготу-
вав: на поле вийшли всі знайомі обличчя, і ви-
конували вони звичні для себе функції.

 Найбільше запам’яталась середина другої 
половини гри, коли «Вікторія» ненадовго відчу-
ла себе лідером у рахунку. Після награної комбі-
нації під час розіграшу штрафного удару доне-
цькі захисники не встежили за переміщенням 
м’яча на «другому поверсі», і господарі з близь-
кої відстані відкрили рахунок. Але порушення 
у відповідь також не минуло безкарно для «Ві-
кторії»: Даріо Срна зі своєї половини поля па-
сом на 50 метрів вивів на ударну позицію Луі-
са Адріано, і бразильський нападник не змарну-
вав цей шанс. Надалі Алекс Тейшейра міг при-
нести вольову перемогу, але, вирішення долі 
протистояння відкладено на тиждень.

Одразу чотири українські представники у Лізі Європи УЄФА 
відкрили для себе новий футбольний рік в 1/16 фіналу.

Єврокубкова весна

Матчі-відповіді заплановані на наступний четвер, 27 лютого.

Верховна Рада вирішила 
звільнити політичних 
в’язнів, зокрема звільнила 

Дмитра та Сергія Павліченків, 
яких було засуджено за 
звинуваченням у вбивстві судді.

Проект постанови «Про звільнення 
політв’язнів» підтримали 316 депутатів.

Перед ухваленням цього рішення під 
стінами Верховної Ради проходила ак-
ція з вимогою звільнення батька та сина 
Павліченків.

Ультрас «Динамо» пробували штур-
мувати парламент і давали депутатам 
годину на те, щоб Павліченків звільнили.

Їх попросили почекати, після чого 
рішення таки було прийняте, передає 
“Українська правда”.

Фанати «Динамо» виступили на за-
хист засуджених за вбивство судді Павлі-
ченків із самого початку, після чого пів-
тора роки проводили всілякі акції та мар-
ші на їх підтримку.

Ультрас «Динамо» 
домоглися звільнення 

сім’ї Павліченків

У відборі європейського чемпіонату збірна України 
гратиме в групі С. Такі результати жеребкування, 
що пройшло в швейцарському Цюриху. 

Суперниками української команди стали Іспанія, 
Словаччина, Македонія, Білорусь та Люксембург.

В інших групах гратимуть:
Група А: Нідерланди, Туреччина, Ісландія, Чехія, Латвія, Казах-

стан
Група В: Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Кіпр, Бельгія, Вельс, Ан-

дорра
Група D: Німеччина, Польща, Грузія, Ірландія, Шотландія, Гі-

бралтар
Група E: Англія, Словенія, Литва, Швейцарія, Естонія, Сан-

Марино
Група F: Греція, Румунія, Північна Ірландія, Угорщина, Фінлян-

дія, Фарерські острова
Група G: Росія, Австрія, Молдова, Швеція, Чорногорія, Ліх-

тенштейн
Група H: Італія, Хорватія, Норвегія, Азербайджан, Болгарія, 

Мальта
Група I: Португалія, Данія, Сербія, Албанія, Вірменія.
 

Стала відома заявка 
збірної України 
на дводенний 

представницький турнір 
ветеранів футболу Кубок 
Легенд, який відбудеться 
1 і 2 березня в Москві. 

За нашу команду зіграють: 
Юрій Вірт, Святослав Сирота, 
Михайло Старостяк, Владислав 
Ващук, Юрій Дмитрулін, Дми-
тро Парфьонов, Андрій Аннен-
ков, Сергій Закарлюка, Генна-
дій Зубов, Олександр Призет-

ко, Едуард Цихмейструк, Сер-
гій Мізін, Сергій Нагорняк.

Перший матч на турні-
рі наші співвітчизники про-
ведуть у перший день весни 
проти команди Німеччини, 
пише UA-Футбол.

Склад збірної України турнір «Кубок Легенд»

Євро-2016. Збірна України 
дізналася суперників

«Металіст» може 
припинити існування
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Через всю Європу – автостопом 
Іван – звичайний український хлопець із села 

Сущин Теребовлянського району. До 13 років далі 
Тернополя бувати йому не доводилося. 

 – Життя я сприймав через те, що бачив навко-
ло, і думав, весь світ такий самий. У дитинстві, при-
гадую, селом ішли туристи з наплічниками, а ночували 
вони на березі ставка у наметах. Мабуть, тоді я теж за-
хотів мандрувати. Коли вчився у Чернівецькому наці-
ональному університеті, спробував добратися додому 
попутними машинами, тобто автостопом. Зазвичай во-
дії безкоштовно підвозять і очікують, що віддячиш їм 
розмовою, – каже Іван.

Розплановані подорожі, або ж, за визначення хлоп-
ця, – туризм, переросли у мандри, коли не знаєш, де про-
кинешся наступного дня і що побачиш. Тож вперше по-
їхавши за кордон туристом, додому він повернувся... за 
два місяці. Крім запланованої Німеччини, тоді Іван по-
бачив майже всю Євро-
пу, дійшовши до найза-
хіднішої точки – мису 
Кабу-да-Рока у Порту-
галії. Далі – тільки Ат-
лантичний океан.

– Вважається, що на 
тому узбережжі най-
більші у світі хвилі, 
– розповідає хлопець. 
– Цю місцевість полю-
бляють серфери, хоча 
хвилі настільки вели-
кі, що кататися забо-
ронено. Коли добрався 
туди, заходило сонце, і 
побачене залишилося, мабуть, найяскравішим вражен-
ням подорожі. Це була моя перша велика мандрівка. Але 
я не зробив жодного фото чи запису – хотілося зберегти 
всі ті переживання у собі.

Подорожувати можна без грошей 
Польща, Німеччина, Данія, Голландія, Бельгія, Фран-

ція, Іспанія, Португалія... Водії підвозили дружелюбно-
го українця з країни у країну, а іноземці, з якими запри-
ятелював, навіть позичили велосипед і запрошували на 
нічліг. Хоча найчастіше ночував Іван у наметі й на всю 
подорож Європою, окрім віз, витратив... двісті євро. 

– Де б не був, треба бути відкритим з іншими, і тоді 
можна розраховувати на підтримку, – каже хлопець. – У 

мандрах я навчився довіряти – людям і Богу. Мабуть, це 
найцінніше. Минулого року я виїхав у напрямку Маке-
донії, через Росію, Грузію й Туреччину, майже без гро-
шей. Ні разу не голодував, не просив милостиню, не 
крав. Зате навчився знаходити роботу без знайомств і 
знання мови. Набагато важливіше позитивне ставлен-
ня до світу, ніж певна сума в кишені.

Племена живуть, як і сотні років тому
Ідею поїхати в Африку підкинув Івану знайомий. На 

збори та підготовку хлопець мав лише два тижні. Адже 
коли друг запропонував подорож, той іще не повернув-
ся з попередньої – був у Туреччині.

– Прилетівши до Африки, ми пересіли на велосипе-
ди й відправилися у мандри... іншою плане-
тою, – зауважує Іван. – Атмосфера, самі люди й 
те, як вони живуть і спілкуються, навіть тран-
спорт – усе було іншим. Міста – повні контрас-
тів. Біля багатоповерхівок – піврозвалені халу-
пи. Посеред вулиці на вогнищах готують їжу 
й тут же продають, при цьому поряд кафеш-
ки й елітні ресторани. Хоча загалом люди хо-
чуть того ж, що і ми, працюють, думають про 
кар’єру.

Два місяці Іван з товаришем подорожували 
Кенією і Танзанією. За цей час їм вдалося по-
бачити і самобутню Африку, де люди живуть 
племенами, як і сотні років тому. Зводять хати-
ни з переплетених гілок і листя, крізь які про-

дуває вітер і світить сонце, так що й вікон не треба.
– Я думав, ледь не вся Африка така, але виявилося, 

що самобутні регіони нині ще треба пошукати. Є навіть 
спеціальні села, декоровані для туристів і знімальних 
груп. Платиш гроші – й насолоджуйся собі танцями й 
співами біля вогнища. У пустельному регіоні, збившись 
з дороги, ми знайшли справді автентичне поселення. З 
мешканцями племені порозумілися за допомогою жес-
тів. Ставилися до нас привітно, взагалі, за час подорожі 
жодної агресії до себе ми не відчули, нас не солили й не 
перчили, – усміхається Іван. 

Пастухи зі списами – не лише в кіно 
Пустеля, якою українці йшли кілька днів, розташо-

вана біля озера Туркана. Їжі з собою не мали – тільки 
воду. Навіть майже розвантаженим велосипедом їхати 
по піску важко, але рухатися з повним вантажем – і зо-
всім біда! 

– Транспорту там практично нема, хіба верблюди, – 
зауважує Іван. – На велосипеді ми так і не змогли наздо-
гнати жодного. Зате при дорозі частенько зустрічались 
«воїни-пастухи» зі списами, а іноді й з гвинтівками, які 
просили гроші або щось поїсти.

Самі ж мандрівники харчувалися переважно в кафе, 
але не раз пригощали місцеві. Спершу харчі куштували 
з острахом, а згодом призвичаїлися. Їжа там дуже про-
ста й ситна: рис і боби, варений шпинат, тушена капуста 
чи м’ясо. Зранку люди п’ють чай, який там вирощують 
на плантаціях, і смакують чапаті – це наші млинці або ж  
мандазі – пампушки.

У містах знають англійську, у Кенії це – друга дер-
жавна мова. Усі говорять на суахілі. Іван, який закінчив 
факультет іноземних мов, з цікавістю вчив нові слова і 
спілкувався з місцевими. Хоча, зауважує хлопець, біль-
шість населення сприймає білого як мішок з грішми й 
навіть очікує, що мусиш щось їм дати. 

Навколо світу на... верблюді 
Іван вилетів до Африки у жовтні. Раніше іноземці, 

коли чули, звідки він, частенько перепитували, чи це 
«частина Росії». Згадували, у кращому випадку, Шевчен-
ка – футболіста. Додому мандрівник повернувся напри-
кінці грудня, й тоді вже навіть африканці вболівали за 
український Євромайдан. 

За словами  Івана, з інтернетом у цих країнах сутуж-
но. У місцевій їдальні хлопці натрапили на телевізор. 
Виявилося, що показували Київ. Вони побачили вели-
кий мітинг і хвилювалися за те, що відбувається вдома. 
Тож після повернення Іван поїхав на Майдан до столиці.  

– Зі всіх країн, де я був, у нашій найбільше скаржать-
ся. Дуже часто нарікають на що завгодно, лише не на 
себе. Майдан пробудив нас від сну. Українці прийшли 
до розуміння того, що відповідають за своє життя й мо-
жуть змінювати його на краще. 

Сам Іван тепер планує навколосвітню мандрівку, і не 
абияк, а на верблюді. Хоче поїхав в Казахстан, де виро-
щують цих тварин. Раніше саме казахам вдавалося до-
їхати до кордонів з Австрією на верблюдах. Натомість 
навколо світу в такий незвичний спосіб ще ніхто не по-
дорожував. У тернопільського мандрівника є шанс ста-
ти першим.

Антоніна БРИК.

13Подорожуємо світом

«За український Євромайдан 
вболівали навіть в Африці» 

Іван ОНИСЬКО: 

«Люди всюди хочуть одного: добра для себе і близьких», – каже 
тернопільський мандрівник Іван Онисько, який у свої 25 років 

об’їздив 19 країн, причому більшість – автостопом або 
ж на велосипеді. Тепер хлопець планує вперше здійснити 

навколосвітню подорож на... верблюді. Мандрівник  хоче показати, 
що будь-яка мрія може стати реальністю, якщо докласти зусиль.

Недавно Іван уже здійснив те, що іще 
кілька років тому видавалося йому 
нереальним: два місяці мандрував 

Африкою. З ровером кілька разів перетнув 
екватор, гостював у племен і навіть влаштував 
«перегони» з верблюдами у пустелі. Саме 
там його застала звістка про Євромайдан – у 
далекій Танзанії теж транслювали події у Києві.
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55,17.25 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Не вiр худому кухарю.
12.00,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.30 Рояль в кущах.
13.05 Крок до зiрок.
13.45 Дитячий фестиваль “Свято дитя-

чих мрiй”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/ф “Ю. Гагарiн. Застережен-

ня долi”.
15.55 Дорослi iгри.
16.50 Як це?
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Спiває Iван Попович.
19.40,21.40 Концертна програма “Мелодiя 

двох сердець”.
21.00 Пiдсумки дня.
23.45 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Комедiя “Дiди-розбiйники”.
11.00 Комедiя “1+1”.
13.05 Мелодрама “Несподiвана радiсть”.
16.45,04.10 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 Т/с “Гюльчатай 2”.
22.15,02.00 “Грошi”.
23.45,04.35 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).
00.40,02.50 Комедiя “Серiйна коханка”. 

(3 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25 Х/ф “Два Iвани”.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.30 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35,03.50 Т/с “Серафима Прекрасна”.
23.55 Т/с “Петрович”.

ICTV
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.30,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Володар бурi”.
16.35 Х/ф “Кiнець свiту”.

18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
21.55,03.50 Свобода слова.
23.45 Х/ф “Район №9”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.50,16.00 “Усе буде добре!”
08.50,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.25 Х/ф “Спокута”.
12.05,20.00,23.20 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
13.00,01.25 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.

Íоâèé êаíаë
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.10 Х/ф “Одного разу у Вегасi”.
18.00 Абзац!
19.00,23.55 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.
22.35 Пристрастi за Ревiзором.

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

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

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Якщо ти не зi мною”.
13.00,17.25 Т/с “Слiд”.
16.00,03.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30,04.25 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 9 i 10 с.
22.00,03.10 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Гладiатор”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.10 Х/ф “Зiпсованi дiвчиська 2”.
11.00 Х/ф “Фред”.
12.20 Х/ф “Моя мачуха - iнопланетянка”.
14.20 “КВК-2013”.
16.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Залiзна людина”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. Професiя прода-

вець”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “Державний захист 2”.
19.00,21.40,02.30,04.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.25,08.20 М/с “Черепашки мутанти 

нiндзя”.
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 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Мiж нами.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
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 Особли-

ва думка.
14.00 Геофактор.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,03.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 Х/ф “Бiле Iкло”.
09.00 Слiдами морських боїв.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
12.45 “Будь в курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

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

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Смертельна мiсiя: Ма-

дагаскар”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир 

Зельдiн, ч. 1.
20.00 Видатне ХХ столiття.
21.35 Rolling Stones - просто для запису.
22.45 Правдивi iсторiї.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.10 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.10 “Познер”.
23.05 Нiчнi новини.

ÍТÂ-Ñâiò
06.10 “Школа лихослiв`я”. Вiра Полозкова.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. “Кантор”.
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Справа темна”. “Вбивство Олексан-

дра Меня”.
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 2”. “Кортик капiтана 

Нечаєва”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Дезертири”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Природний вiдбiр”.

15.00 Д/ф “Великi таємницi людства”.
16.40 Д/ф “Воїни свiту”.
17.30 Д/ф “Iсторiя радянської ППО”.
18.15 Д/ф “Пiдводний човен “Катюша”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Перевiзник 2”.
23.20 Х/ф “Фортеця”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.35 Комедiя “Веселi хлоп`ята”. 

(6+).
07.30,13.30 Х/ф “Мертвий сезон”. (12+).
09.50,15.50 Мелодрама “Пiчки-лавочки”. 

(6+).
17.35,23.30 Мелодрама “Вперше замiжня”. 

(6+).
19.30,01.30 Х/ф “Надбання республiки”. 

(12+).
21.50,03.50 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Снукер. Вiдкритий чемпiона Уельсу. 

Ньюпорт. Фiнал.
11.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi. 

15 км. Чоловiки.
12.00,17.00 Стрибки з трамплiна. Кубок 

свiту. Лахтi.
13.30 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Гонконг. 

Т. Бердих - Л. Х`юiт.
15.30,20.15 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. 

Гонконг. Н. Лi - С. Стосур.
17.45 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Куопiо. Квалiфiкацiя.
19.00,01.15 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.00,21.15 Тенiс. Гейм, сет i матс. Журнал.
20.45,00.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
21.30 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Лондон. 

П. Кеш - I. Лендл.
23.00 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Лондон. 

А. Агассi - П. Сампрас.

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

“Реал”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Фр.) - “Штутгарт”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Реал 

Сосьєдад”.
13.15 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Бетiс”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Альмерiя”.
17.05,06.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - 

“Унiон”. Пряма трансляцiя.
23.10 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - 

“Удiнезе”.
00.55 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - 

“Унiон”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.25 Х/ф “Капiтанша”.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.30 Спецпроект “Жива душа поетова свя-

тая...” Нова пiсенна Шевченкiана.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.35,21.40 Концертна програма “Мелодiя 

двох сердець”.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “Благочестива Марта”, 1 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,04.5

5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,20.15 Т/с “Гюльчатай 2”.
10.50,11.50,00.40,01.35 Т/с “Громови 2”.
12.50 “Не бреши менi 4”.
13.50,02.25 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45,04.05 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15,03.10 “Сiм`я”.
23.50 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,17.00 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35,04.00 Т/с “Серафима Прекрасна”.
01.40 Х/ф “Цивiльний позов”. (2 категорiя).

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,14.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
15.00,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Початок”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.55,16.00 “Усе буде добре!”
08.50,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.20 Х/ф “Домоправитель”.
12.05,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55,00.15 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. Борис Моїсеєв. Казки 

для дорослих”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
15.10 Х/ф “Хто б говорив 3”.
18.00 Абзац!
19.00,00.15 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Сутiнки”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Поцiлунок вампiра”. (2 

категорiя).

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

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

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

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

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
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”, 7 i 8 с.
11.50 “Хай говорять. Леонiд Бронєвой: 

не сповiдь”.
15.00 Т/с “Оса”, 37 с.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с “Сашка”.
19.30 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 11 i 12 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 1 i 2 с. 

(2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Зiпсованi дiвчиська 2”.
12.00 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).

ÍТÍ
06.55 Х/ф “Дожити до свiтанку”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.30 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
15.00,17.00 Т/с “Тайга. Курс виживання”.
16.45,19.00,21.40,02.35,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 4”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45,21.00 Країна У.
12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
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 Особли-

ва думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
02.00 Авiакатастрофи: причини i наслiдки.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 Х/ф “Василiса Прекрасна”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Rolling Stones - просто для 

запису.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Смертельна мiсiя: Ма-

дагаскар”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир 

Зельдiн, ч. 2.
00.30 Х/ф “Океан мрiї”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.10 “Вечiрнiй Ургант”.
22.50 Нiчнi новини.
23.00 “Лариса Лужина. “Вона була у 

Парижi”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. “Климов”.
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”. 

“Шлях меча”.
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 2”. “Родичi”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Чорний мент”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Пекельний хмарочос”.
08.00,09.30 Т/с “Замах”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
16.30,19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Патрiот”. (2 категорiя).
23.15 Х/ф “Щупальця”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “Пiдiрвiть банк”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Вперше замiжня”. 

(6+).
07.30,13.30 Х/ф “Надбання республiки”. 

(12+).
09.50,15.50 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).
17.30,23.30 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “На семи вiтрах”. 

(12+).
21.30,03.30 Мелодрама “Дочки-матерi”. 

(6+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.30,22.30,00.30 Оце так!
11.30 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Куопiо. Квалiфiкацiя.
12.30 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Лондон. 

П. Кеш - I. Лендл.
13.15 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Нью-

Йорк. Б. Браян - Б. Макiнрой.
14.15 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Лондон. 

А. Агассi - П. Сампрас.
15.15 Тенiс. Свiтовий день тенiсу. Нью-

Йорк. Е. Маррей - Н. Джоковiч.
16.15 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
16.45 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Фалун. Квалiфiкацiя.
17.45,23.00,01.30 Стрибки з трамплiна. Ку-

бок свiту. Куопiо.
19.45 Снукер. Вiдкритий чемпiона Уельсу. 

Ньюпорт. Фiнал.
21.00 Бокс. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.10 “Тисяча i один гол”.
08.15,14.10 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
09.15,15.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.15,19.10 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” 

- “Унiон”.
12.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.10 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ювен-

тус”.
18.10,06.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Валенсiя”.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффен-

хайм” - “Вольфсбург”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

3 березня

4 березня



№9 (38)/26 лютого - 4 березня 2014 р.Програма ТБ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 15

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

України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Українська пiсня.
12.00,14.20,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Григор Тютюнник. Доля”. 

Фiльм 1.
13.25 Спецпроект “Жива душа поетова 

святая...” Свiт поезiї. Т. Шевченко.
13.50 Шлях до ЧС ФIФА 2014 Бразилiя.
14.35 Euronews.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй 

Радi України.
18.05 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Star-шоу.
20.55 Мегалот.
21.45 Концертна програма “Нацiональнi ко-

лективи - Тарасовi Шевченку”.
23.45 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,04.5

0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,20.15 Т/с “Гюльчатай 2”.
10.55,11.55,00.45,01.40 Т/с “Громови 2”.
12.55,03.15 “Не бреши менi 4”.
13.55,02.30 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45,04.05 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 “Свати 4”.
16.45,05.05 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15 “Чотири весiлля 3”.
23.55 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,17.00 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Футбол. Збiрна України - Збiрна 

США.

ICTV
06.50,16.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.

10.05,14.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
15.05,20.05 Т/с “Чужий район 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Мiсто злодiїв”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.45,16.00 “Усе буде добре!”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.20 “Моя правда. Борис Моїсеєв. Казки 

для дорослих”.
10.15 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.50,00.40 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Хата на тата”.

Íоâèé êаíаë
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.40 Х/ф “Сутiнки”.
18.00 Абзац!
19.00,00.20 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Новий мiсяць”. 

(2 категорiя).

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

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

07.15,08.15,08.35,15.35,16.35,19.45,23.35,0
3.15,06.15 Тема/Хронiка дня.

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
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”, 9 i 10 с.
11.50 “Хай говорять. Народна пiсня Оль-

ги Воронець”.
15.00 Т/с “Оса”, 38 с.
16.00,02.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30,03.25 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 13 i 14 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).

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).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.30 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
16.45,19.00,21.40,02.30,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 4”. (3 категорiя).

ТÅТ
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 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Double Ять.
10.30,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,19.10,2

2.00,01.00 TBiNews.
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 корес-

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

ва думка.
14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 Х/ф “Попелюшка”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Rolling Stones - просто для 

запису.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Смертельна мiсiя: Ма-

дагаскар”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир 

Зельдiн, ч. 3.
00.40 Х/ф “Тiло i душа 2”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Манекенниця”.
22.25 “Вечiрнiй Ургант”.
22.55 Нiчнi новини.
23.05 “Три життя Євгенiя Євстигнєєва”.

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

“Фаворити фортуни”.
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 2”. “Елiтний вiдпочинок”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Наркотрафiк”.

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

09.30 Х/ф “Визволення. Вогняна дуга”.
11.20 Х/ф “Визволення. Прорив”.
13.10 Д/ф “Космiчнi рятiвники”.
14.10 Д/ф “Гагарiн. Останнiй полiт”.
15.10 Д/ф “Воїни свiту”.
16.15 Д/ф “Зброя перемоги”.
16.30,19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Сьогоднi ти помреш”. (2 

категорiя).
23.15 Х/ф “Вiдкрите море”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “На семи вiтрах”. 

(12+).
09.30,15.30 Мелодрама “Дочки-матерi”. 

(6+).
17.30,23.30 Трилер “Подорож до щасли-

вої Аравiї”. (12+).
18.55,00.55 Х/ф “Соло”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Благочестива Мар-

та”, 1 i 2 с.
21.55,03.55 Детектив “Два довгi гудки в 

туманi”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Стрiльба з лука. Свiтовий чемпiонат. 

Нiм.
10.00,00.20 Пас Спорт. Журнал.
10.15 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
10.45,13.30,18.30 Стрибки з трамплiна. Ку-

бок свiту. Куопiо.
11.30 Снукер. Вiдкритий чемпiона Уельсу. 

Ньюпорт. Фiнал.
12.30 Оце так!
14.30 Футбол. Кубок Алгарве. Груповий 

етап. Японiя - США.
16.45,01.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Драммен. Спринт. Чоловiки i жiнки.
19.00 Футбол. Кубок Алгарве. Груповий 

етап. Нiмеччина - Iсландiя.
19.45 Футбол. Кубок Алгарве. Швецiя 

- Данiя.
22.00 Вибране по середах. Журнал.
22.05 Кiнний спорт. Кубок свiту. Гетеборг.
22.15 Кiнний спорт. Клуб Вершникiв. 

Журнал.
22.20,00.05 Вибране по середах.
22.25 Гольф. США. PGA тур. Хонда кла-

сик.
23.25 Гольф. Євротур. Tshwane Open.

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

нада”.
09.10 2 Бундеслiга. “Ерцгебiрге” - “Кельн”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Оса-

суна”.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.15 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Челсi”.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Ес-

паньол”.
18.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Шальке”.
20.00 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Iнтер”.
21.50 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Сельта”.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 

“Гамбург”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Григор Тютюнник. Доля”. 

Фiльм 2.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол.)
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Ближче до народу.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiн.)
17.55 Тарас Шевченко в Петербурзi.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 До 200-рiччя вiд дня народження 

Т. Шевченка. Д/ф “Ген свободи”.
20.00 Концертна програма “Нацiональнi ко-

лективи - Тарасовi Шевченку”.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.45 Спiває Iван Попович.
23.45 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,20.15 Т/с “Гюльчатай 2”.
10.50 Т/с “Громови 2”.
11.50,12.50,00.35,01.25 “Не бреши менi 4”.
13.50,02.15 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45,03.00 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15,03.45 “Українськi сенсацiї”.
23.45,04.35 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,17.00 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35,03.10 Т/с “Серафима Прекрасна”.

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05,14.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
15.10,20.05 Т/с “Чужий район 2”.

18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Жахливо гучно та позамежно 

близько”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.45,16.00 “Усе буде добре!”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.05 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
11.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.40,00.15 “МайстерШеф 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Я соромлюся свого тiла”.

Íоâèé êаíаë
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
14.40 Х/ф “Сутiнки. Сага. Новий мiсяць”.
18.00 Абзац!
19.00,00.15 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
00.20 Х/ф “Його звали Ворон”.
01.50 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 11 i 12 с.
11.50 “Хай говорять. Блудний батько”.
15.00 Т/с “Оса”, 39 с.
16.00,02.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30,03.25 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман 2”, 15 i 16 с.

22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 5 i 6 с. 

Ê1
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).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00,03.25 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
16.45,19.00,21.40,02.30,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45,21.00 Країна У.
12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Homo sapiens.
11.00,12.25,14.30,15.30,16.30,17.40,19.10,0

1.00 TBiNews.
11.30 ЖИВЯком.
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 Особли-

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

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 Х/ф “Кощiй Безсмертний”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Rolling Stones - просто для 

запису.

12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Смертельна мiсiя: Ма-

дагаскар”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло Жва-

нецький, ч. 1.
00.45 Х/ф “Фiлософiя будуару Маркiза 

де Сада”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00,00.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Манекенниця”.
22.25 “Вечiрнiй Ургант”.
22.55 Нiчнi новини.
23.05 “Валентина Терешкова. Зiрка 

космiчного щастя”.

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

“Зниклi безвiсти”.
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 2”. “Мрiя”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Генерал”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Визволення. Напрямок голов-

ного удару”.
12.15 Д/ф “Таємницi чарiвних трав”.
13.15 Д/ф “Безсмертя”.
14.15 Д/ф “Смерть Всесвiту”.
15.15 Д/ф “Воїни свiту”.

16.15 Д/ф “Зброя перемоги”.
16.30,19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Моя помста”. (2 категорiя).
23.15 Х/ф “Епiдемiя”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Трилер “Подорож до щасли-

вої Аравiї”. (12+).
06.55,12.55 Х/ф “Соло”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Благочестива Мар-

та”, 1 i 2 с.
09.55,15.55 Детектив “Два довгi гудки в 

туманi”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Три плюс два”.
19.30,01.30 Кiноповiсть “Анiскiн i Фанто-

мас”, 1 i 2 с. (12+).
21.50,03.50 Драма “Вежа”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Драм-

мен. Спринт. Чоловiки i жiнки.
10.30 Футбол. Кубок Алгарве. Груповий 

етап. Нiмеччина - Iсландiя.
11.10 Спорт i Компанiя. Laureus. Журнал.
11.15 Футбол. Кубок Алгарве. Швецiя 

- Данiя.
12.15,01.30 Футбол. Кубок свiту. Свiтовий 

тур.
13.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Спринт. Чоловiки.
14.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Тронхейм. Стрибки.
15.45 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Куопiо.
16.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Спринт. Жiнки.
17.45 Лижне двоєборство. Свiтовий 

чемпiонат. Тронхейм. Перегони.
18.30,01.00 Стрибки з трамплiна. Кубок 

свiту. Тронхейм. Квалiфiкацiя.
20.00,23.00 Бiатлон. Свiтовий чемпiонат. 

Поклюка. Спринт. Чоловiки.
20.45 Футбол. Бразiлманiя. Журнал.
21.00 Бiйцiвський клуб. Журнал. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - “Ар-

сенал”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Нюрнберг”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - “Пар-

ма”.
13.15 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Крiстал 

Пелас”.
15.05 “Тисяча i один гол”.
16.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Фр.) - “Штутгарт”.
18.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
18.40 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - 

“Реал”.
20.30 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Реал 

Сосьєдад”.
22.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
23.20 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Бетiс”.

Ñåрåда

Чåòâåр

5 березня

6 березня
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Д/ф “Ген свободи”.
12.00,15.00,17.40 Новини.
12.10,17.25,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.45 Спецпроект “Жива душа поетова свя-

тая...” Х/ф “Назар Стодоля”.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Погода.
15.50 Спецпроект “Жива душа поетова 

святая...” Архiви... Люди... Долi... 
Т. Шевченко (Вiдомий i невiдомий).

17.15 Фiнансова перспектива.
18.00 Церемонiя вiдкриття Паралiмпiйських 

iгор.
20.40 Спецпроект “Жива душа поетова свя-

тая...” Свiт поезiї. Тарас Шевченко.
21.40 Фольк-music.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Клуб жiнок”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Т/с “Гюльчатай 2”.
10.50,01.35,02.25 Т/с “Громови 2”.
11.50,12.50,03.15 “Не бреши менi 4”.
13.50,04.05 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45,04.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 “Сказочная Русь”.
20.50 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.45 “Супергерої”.
23.50 Драма “Марадона”.

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

0 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20,12.25,17.00,03.25 Д/с “Слiдство 

вели...” з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35,04.05 Т/с “Серафима Прекрасна”.
23.55 Концерт “Фiлiп Кiркоров. Iнший”.

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

12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Операцiя “Арго”. (2 категорiя).
01.45 Х/ф “Жахливо гучно та позамежно 

близько”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.10 Х/ф “Аварiя - дочка мента”.
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09 . 15  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
10.55 Х/ф “Принцеса i жебрачка”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.35 “Холостяк 4”.
00.55 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.

Íоâèé êаíаë
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00,17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50,19.05 Т/с “Воронiни”.
14.45 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
18.00 Абзац!
19.00,00.05 Репортер.
22.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: Час-

тина 1”. (2 категорiя).

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

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.10,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман 2”, 13 i 14 с.
11.50 “Хай говорять. Сварка через Варю”.
15.00 Т/с “Оса”, 40 с.
16.00,02.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.

19.30,03.25 “Говорить Україна”.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни 7”, 7 i 8 с. 

(2 категорiя).

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”.
22.30 “Прожекторперiсхiлтон”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
13.00 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.50,17.00 Т/с “Iлюзiя полювання”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кохання пiд грифом “Цiлком 

таємно”.
21.30 Х/ф “Джек Рiчер”.
00.00 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелеса”. (2 

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

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Вiталька.
12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
17.00 Пiвцарства за кохання.
18.00 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Завтра не помре нiколи”. (2 

категорiя).
22.25 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.

ТÂi
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 Особли-

ва думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.
23.00 Знак оклику з А. Шевченко.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 Х/ф “Коник-Горбоконик”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15,21.35 Rolling Stones - просто для 

запису.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Смертельна мiсiя: Ма-

дагаскар”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло Жва-

нецький, ч. 2.
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
01.30 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”. 

(3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45,16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.55 “Чекай на мене”.
17.50 “Давай одружимося!”
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Надбання Республiки”.
22.50 Х/ф “Осiннiй марафон”.

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

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

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман 2”. “Випускницi”, 

“Нареченi”.
23.40 “Сповiдь. Яна Рудковська”.
00.40 “Школа лихослiв`я”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Визволення. Битва за Берлiн”.
11.10 Х/ф “Визволення. Останнiй штурм”.
13.05 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
15.05 “Облом.UA. Новий сезон”.
16.30 Т/с “Вантаж”.
19.00 Т/с “Провокатор”. (2 категорiя).
23.05 Х/ф “Точка”. (3 категорiя).
00.50 Х/ф “Книга джунглiв”.
02.35 Х/ф “Карпатське золото”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Три плюс два”.
07.30,13.30 Кiноповiсть “Анiскiн i Фанто-

мас”, 1 i 2 с. (12+).
09.50,15.50 Драма “Вежа”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Зiрка чарiвного щас-

тя”. (12+).
20.20,02.20 Муз. фiльм “Марiца”.
21.35,03.35 Драма “Букет мiмози та iншi 

квiти”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. Кубок свiту. Свiтовий тур.
10.30,02.00 Атлетика. Стрибки з жерди-

ною. Журнал.
11.00,19.30,00.30 Атлетика. Свiтовий 

чемпiонат. Польща.
15.45,00.15 Футбол. Бразiлманiя. Журнал.
16.00 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Тронхейм. Квалiфiкацiя.
16.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ар. 

Гiгантський слалом. Жiнки.
17.30,22.45 Стрибки з трамплiна. Кубок 

свiту. Тронхейм.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.10,18.00 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ювен-

тус”.
09.00 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Валенсiя”.
10.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффен-

хайм” - “Вольфсбург”.
12.40 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.20 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Кардiфф Сiтi”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Лацiо”.
17.00 “Bundesliga Special”. Кевiн-Прiнс 

Боатенг.
17.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
19.10 “АПЛ. Клуби”. “Лiверпуль”.
19.25 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Зандхаузен”. Пряма трансляцiя.
21.25 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Челсi”.
23.45,05.10 2 Бундеслiга. “Кайзерслау-

терн” - “Зандхаузен”.
01.35 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - 

“Лiверпуль”.
03.20 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - “Пар-

ма”.

УТ-1
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Паралiмпiйськi iгри. Бiатлон (жiн.) 

(чол.)
13.05 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(чол.)
13.45 Православний вiсник.
14.20 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(жiн.)
15.10 Армiя.
15.20 Моменти життя.
16.25 Театральнi сезони.
17.15 В гостях у Д. Гордона.
18.05 Український акцент.
18.35 Спецпроект “Жива душа поето-

ва святая...” Х/ф “Тарас Шевчен-
ко. Заповiт”.

20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Паралiмпiйськi iгри. Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.00 Завтра.PRO.
23.40 Х/ф “Зимова вишня”.

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

Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.00 “Свiтське життя”.
09.55 “Сказочная Русь”.
10.10,11.15,12.15,13.15 “Свати 4”.
14.20 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
20.15 “1+1 удома: 8 Березня”.
22.00 Комедiя “Чого хочуть жiнки”.
00.30 Драма “Жанна Д`Арк”.

Iíòåр
06.25 Х/ф “Казка про жiнку i чоловiка”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 Концерт “Тобi, єдинiй”.
09.30 “Новини”.
10.00 Д/ф “Жванецький. Одiссея оде-

сита”.
11.00 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
14.05,02.50 Т/с “Не вiдрiкаються любля-

чи”, 1-4 с.
18.00 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”, 1 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”, 2 с.
22.30 Концерт “8 Березня у Велико-

му мiстi”.

ICTV
07.10 Т/с “Чужий район 2”.
08.55 Х/ф “Чаклунка”.
10.40 Зiрка YouTube.
11.20 Дача.
12.05 Х/ф “За бортом”.
14.00 Х/ф “Французький поцiлунок”.
15.50,19.50 Т/с “На крилах”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
21.40 Х/ф “Наша Russiа. Яйця долi”.
23.05 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”.

ÑТБ
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.10 Х/ф “Камiнний гiсть”.
12.10 “Холостяк 4”.
16.40 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
22.00 “Детектор брехнi 5”.
23.00 “Я соромлюся свого тiла”.
00.45 Х/ф “Аварiя - дочка мента”.

Íоâèé êаíаë
08.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
09.05 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi за Ревiзором.
14.00 Т/с “Воронiни”.
15.40 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок”, ч. 1. 

(2 категорiя).
18.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок”, ч. 2. 

(2 категорiя).
20.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
22.00 Педан-Притула шоу.
23.25 Х/ф “Їж, молися, люби”.
02.10,03.10 Зона ночi.

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,02.20 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 26 i 27 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 148 i 149 с.

10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “В очiкуваннi любовi”.
14.40 Х/ф “Наречена мого нареченого”.
16.30 Т/с “Вiдлига”, 1 i 2 с.
19.20 Т/с “Вiдлига”, 3 i 4 с.
21.20 Х/ф “Про що мовчать дiвчата”.
23.10 Ювiлейний концерт I. Аллегрової.
01.00 Х/ф “Прощення”.

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

дерсена”.
10.00 М/ф “Трiстан та Iзольда”.
11.30 Х/ф “Перший лицар при дворi ко-

роля Артура”.
13.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Поїздка до Америки”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Побачення наослiп”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
07.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
11.30 “Речовий доказ”. Пароль: джокер.
12.00 “Головний свiдок”.
13.55 “Правда життя. Професiя телеве-

дучий”.
14.25 Х/ф “Джек Рiчер”.
17.00 Т/с “Сонька - Золота ручка”.
22.30 Т/с “Висяки”.
02.00 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелеса”. (2 

категорiя).

ТÅТ
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Дiномама”.
13.40 Панянка-селянка.
15.15 Х/ф “Серцеїдки”.
17.30 Х/ф “Завтра не помре нiколи”.
19.55 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Супердискотека 90-х.

ТÂi
06.30,19.30 Приватнi новини.
07.00,12.25,15.30,01.10 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,02.10 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.30 Особлива думка.
16.00 80 островiв навколо свiту.
17.00 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Медовий мiсяць Камiлли”. (2 

категорiя).
00.40,03.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Видатне ХХ столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Мiст короля Людовика Свя-

того”.
14.00 За сiм морiв.
14.45 Правдивi iсторiї.
15.45,01.25 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.00 Морськi мисливцi: швидка риба.
21.00 Мадонна. Це гра.
22.00 Х/ф “Привиди Гойї”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Замiж за принца”.
05.00 Комедiя “Дорослi дiти”.
06.10 “Грай, гармонь улюблена!”
06.45 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.00 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.50 “Жарти жартами, а Жванецько-

му - 80!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.20 Х/ф “Будьте моїм чоловiком”.
12.55 Комедiя “Дiвчата”.
14.45 “Пiснi про любов”.
17.00 Комедiя “Любов i голуби”.
19.00 “Час”.
19.20 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
22.00 Х/ф “Жорстокий романс”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 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.
11.30 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
12.15 Т/с “Адвокат”. “Чорний бумер”, 

“Прошу прибрати в номерi”.
14.05 “Живi легенди. Тетяна Доронiна”.
15.00 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
15.50 “Очна ставка”.
17.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”. 

“Чорна вдова”, “Викриття”, “Шоко-
ва терапiя”, “Невдалi проби”.

21.20 “Пороховщиков. Чужий серед своїх”.
21.55 Т/с “Лють”. “Пiкова дама”.
23.50 “8 Березня з Iриною Аллегровою”.

Êаíаë «2+2»
06.00,05.00 М/ф.
07.15,05.15 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
09.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
10.00 Т/с “Сармат”.

22.00 Х/ф “Ярослав. Тисячу рокiв тому”.
00.05 Х/ф “Довiчно”. (2 категорiя).
01.35 Х/ф “Не вiдступати та не здавати-

ся”. (2 категорiя).
03.10 Х/ф “Фучжоу”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Зiрка чарiвного щас-

тя”. (12+).
08.20,14.20 Муз. фiльм “Марiца”.
09.35,15.35 Драма “Букет мiмози та iншi 

квiти”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Дванадцята нiч”. 

(6+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Комедiя “Небеснi ластiвки”.
21.50,03.45 Мелодрама “Три тополi на 

Плющисi”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Тронхейм.
10.15,13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Краньська Гора. Гiгантський сла-
лом. Чоловiки.

11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ар. Сла-
лом. Жiнки.

12.15,15.15,00.00 Бiатлон. Кубок свiту. По-
клюка. Переслiдування. Чоловiки.

13.00,16.00 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Осло. Стрибки.

14.15,23.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклю-
ка. Переслiдування. Жiнки.

16.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Осло. 10 км. Перегони.

17.30,19.00,00.45 Атлетика. Свiтовий 
чемпiонат. Польща.

22.15 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 
Осло. Квалiфiкацiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Iнтер”.
11.00 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Зандхаузен”.
13.00 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.30,04.40 “Bundesliga Special”. Кевiн-

Прiнс Боатенг.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Ман. Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

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

17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 
“Барселона”. Пряма трансляцiя.

18.55 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Мiлан”. 
Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - 
“Атлетiко”. Пряма трансляцiя.

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

01.00 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 
“Фулхем”.

02.50 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Хетафе”.
05.10 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - 

“Кальярi”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

7 березня

8 березня
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УТ-1
09.00 Околиця.
09.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.00,12.00 Урочистостi до 200-рiччя вiд 

дня народження Тараса Шевченка.
11.05 Як Ваше здоров`я?
13.30 Паралiмпiйськi iгри. Лижнi перего-

ни (чол.)
15.20 Паралiмпiйськi iгри. Лижнi перего-

ни (жiн.)
16.55 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт (чол.)
17.55 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт (жiн.)
18.50 Спецпроект “Жива душа поетова 

святая...” Х/ф “Тарас Шевченко”.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.05 Паралiмпiйськi iгри. Пiдсумки дня.
22.15 Головний аргумент.
22.25 Спiває Iван Попович.
23.40 “Дружина”.

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

Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.35 “Свiт навиворiт 5”.
11.40 “Чотири весiлля 3”.
12.55 “Зiркова хронiка”.
14.00 М/ф “Машинi казки. Маша i 

ведмiдь”.
14.15 “Мiняю жiнку 6”.
15.45 Мелодрама “Манекенниця”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 “Що? Де? Коли?”

Iíòåр
08.10 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
08.50 “Городок”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Д/ф “Шевченко. 200 рокiв 

самотностi”.
12.05 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
16.05 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм`я”.
18.00 Т/с “Фродя”, 1 i 2 с.
20.00,03.25 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Фродя”, 3 i 4 с.
22.50,04.10 Х/ф “Люблю 9 березня!”
00.25 Х/ф “Почуй моє серце”.

ICTV
06.40 Т/с “Чужий район 2”.
08.20 Так$i.
08.45 Космонавти.
09.45 Зiрка YouTube.
10.50 Козирне життя.
11.20 Вам i не снилося!
11.55 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.

19.40 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi”.
21.55 Х/ф “Парубочий вечiр 2. З Вегаса 

до Бангкока”. (2 категорiя).
23.45 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.

ÑТБ
07.00 “Їмо вдома”.
08.00,10.45 Х/ф “Мама-детектив”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
15.55 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Свої проти чу-

жих”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Черепашки-нiндзя”.
10.05 Файна Юкрайна.
12.20 Х/ф “Ненсi Дрю”.
14.10 Х/ф “Миттєвостi Нью-Йорка”.
16.00 Х/ф “Чумова п`ятниця”.
17.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
20.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2”.
22.00 Х/ф “Охоронець”.
00.35 Великi почуття.
01.45,02.35,03.40 Зона ночi.

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

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

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

07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.15 Палата.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Х/ф “Наречена мого нареченого”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою Крутою. 

У гостях Н. Мейхер.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль 4”, 4 i 5 с.
16.00 Т/с “Вiдлига”, 6 i 7 с.
19.00,03.00 Подiї тижня.

20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 151 i 152 с.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Цькування”. (2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.35 М/ф “Трiстан та Iзольда”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.00 “Розсмiши комiка”.
12.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.00 “Орел i решка. СРСР”.
14.45 “КВК-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 М/ф “Кунг-фу Панда”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Бо я так хочу”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.20 Т/с “Сонька - Золота ручка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Паву-

тиння смертi.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
13.15 Х/ф “Кохання пiд грифом “Цiлком 

таємно”.
15.30 Т/с “Державний захист 3”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).
01.45 Х/ф “Цiль номер один”. (2 

категорiя).

ТÅТ
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Барбi та три мушкетери”.
12.40 Х/ф “Серцеїдки”.
14.55 Панянка-селянка.
15.50 Мiй зможе.
17.10 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.30 Приватнi новини.
07.00,11.00,12.15,15.30,01.30 TBiNews.
08.00,17.00 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 “Медовий мiсяць Камiлли”. (2 

категорiя).
19.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
20.00 Знак оклику з А. Шевченко.
21.00 Стоп-кадр.
22.00,02.30 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Боєць”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35,20.15 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Слiдами морських боїв.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Свiтлячки в саду”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Нашестя медуз.
16.00,00.00 Д/с “Африка. Небезпечна 

реальнiсть”.
17.00 Д/с “Сувора планета”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Катастрофи - вiхи еволюцiї.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Бред Пiтт. Голiвудський красунчик.
22.00 Х/ф “Летючий дракон, стрибаючий 

тигр”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Комедiя “Доброго ранку”.
06.05 “Армiйський магазин”.
06.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.00 “Здоров`я”.
08.10 “Поки всi вдома”.
09.00 “Зiрка на iм`я Гагарiн”.
10.15 Комедiя “Дiвчата”.
12.25 Х/ф “Стережися автомобiля”.
14.10 Комедiя “Любов i голуби”.
16.05 “Точнiсiнько!”
19.00 “Час”.
19.20 Х/ф “Гагарiн. Перший у космосi”.
21.15 Х/ф “Безiменна зiрка”.
23.45 Комедiя “Дiти понедiлка”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова. “Слухняний зай-

чик”.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Люди, якi придумали все”.
11.25 “Золотий пил”.
12.05 Т/с “Адвокат”. “Фатальний пiкнiк”, 

“Дама треф”.
13.55 Х/ф “Квартал”.
15.50 “Очна ставка”.
17.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”. “Галасливий сусiд”, “Сумка з 
пiдказками”, “Збiг обставин”, “Про-
кляття, що здiйснилось”.

21.20 “Темна сторона”.
22.20 Т/с “Лють”. “Остання сутичка”.
00.10 “Судовий детектив”. “Тусовщицi”.

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

2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.

10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00,01.40 Х/ф “Паладiн. Кохання та 

дракон”.
15.00 Х/ф “Печера Дракона”.
16.55 Х/ф “Ярослав. Тисячу рокiв тому”.
19.00 Х/ф “Вулкан”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Країна глухих”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Дванадцята нiч”. 

(6+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Комедiя “Небеснi ластiвки”.
09.50,15.45 Мелодрама “Три тополi на 

Плющисi”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Початок”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Крадiжка”. (12+).
22.00,04.00 Муз. фiльм “Весела хронiка не-

безпечної подорожi”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 

Осло. Квалiфiкацiя.
10.15,13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Краньська Гора. Слалом. Чоловiки.
11.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Переслiдування. Чоловiки.
12.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. Мас-

старт. Чоловiки.
14.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. Мас-

старт. Жiнки.
15.00,00.30 Стрибки з трамплiна. Кубок 

свiту. Осло.
16.55,01.25 Огляд вiкенду по зимових ви-

дах спорту. Журнал.
17.00,23.00 Атлетика. Свiтовий чемпiонат. 

Польща.
20.00,01.30 Велоспорт. Париж - Нiцца. 

1 етап.
21.00 Спiдвей. Ice Gladiators. Ассен.

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

- “Баварiя”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Тот-

тенхем”.
10.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Ман. Юнайтед”.
12.55 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Фiорентiна”. Пряма трансляцiя.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Торiно”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - 

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

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

19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Леван-
те”. Пряма трансляцiя.

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

23.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” - 
“Боруссiя” (Дор.)

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

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

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку    
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди          
13.10 Хіт-парад                       
14.00 Х.ф. «Пасажир, який заснув» 
17.00 «Магія природи»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад, город, квітник»
22.35 Х.ф. «Клуб бойових мистецтв» 

Âіâòороê, 4 áåрåзíя
14.00 «Сільський календар»
14.30 Переможний голос віруючого
15.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
15.10 «Чарівний ключик»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Смаки культур»
18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Магія природи»    
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Братерство справед-

ливості» 

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

ційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Магія природи»    
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 В.ф. «Бітлз»
14.00 Х.ф. «Одна ластівка весну 

приносить» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Сад, город, квітник»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Повстанець» 

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

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

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

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Повітряні пірати» 
17.00 «Магія природи»
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Без звуку» 

Ñóáоòа, 8 áåрåзíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Х.ф. «Настя» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Разом» 
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Готель для собак» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір
22.10 Х.ф. «Коханка» 

Íåдіëя, 9 áåрåзíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радості життя

09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 Х.ф.«Готель для собак» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Магія природи»       
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур» 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Серця чоловіків» 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 3 áåрåзíя
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 “Читаючи Кобзаря”
12.45 “Козацька звитяга”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Кулінарія від Андрія”
14.00 “Зодіак”
14.30 “Зелений БУМ”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Подорож гурмана”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Сад.Город.Квітник”
17.55 “Наш Кобзар”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Загублені у часі”
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 Д/Ф “Тарас Шевченко.За-

повіт”. 6 с.
23.40 “Спадщина”

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

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Зодіак”
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 “Золота провінція”
14.30 “Сад.Город.Квітник”
14.55 Телезамальовка
15.00 “Спадщина”
15.25 “Духовні скарби України”
15.30 “Легенди Запоріжжя”
16.15 “Чудесний канал ”
16.40 “4 лапи”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Музейні скарби”
17.30 “Дива цивілізації”
17.55 “Наш Кобзар ”
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 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.За-

повіт”. 7 с.
23.40 “Просто неба”

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

сті 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 “Просто неба”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Музейні скарби”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Так було”
15.15 “Степовики”
15.30 “Мова про мову”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Наш Кобзар”
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 “Твоя пісня, твоя дума не 

вмре, не загине…”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Cолов’їна пісня”.Н.Яремчук
21.25 “Духовні скарби України”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.За-

повіт”. 8 с.
23.40 Д/Ф “За покликом гір”

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

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Солов’їна пісня”.Н.Яремчук
10.55 “Духовні скарби України”

11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Твоя пісня, твоя дума не 

вмре, не загине… ”
12.30 “Степовики”
12.45 “Надія є”
13.30 Д/Ф “За покликом гір”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 “Невигадані історії”
15.00 “Як це було”
15.30 “Красо України, Подолля”
15.45 “Так було”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Інновації”
17.30 “Почерк долі”
17.55 “Наш Кобзар”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Сад.Город.Квітник”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.За-

повіт”. 9 с.
23.40 “Телепортрет.Старець Фе-

офіл”

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

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Сад.Город.Квітник”
10.30 “А у нас кіно знімали”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Вінтаж”
12.15 “Загублені у часі”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Телепортрет.Старець Фе-

офіл”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Ми-українські”
15.25 “Наш Кобзар”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Школа шляхетних дівчаток”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Тарасова візитка”
17.30 “Повір у себе”
18.00 “Поліські животоки”.ч.1
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Твоя пісня, твоя дума не 

вмре, не загине…”
20.05 “Світ квітів”
20.35 “Музей іграшок”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.Запо-

віт”. 10 с.
23.45 “7 природних чудес України”

Ñóáоòа, 8 áåрåзíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Ми - українські”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Світ квітів”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “7 природних чудес України”
12.10 “Літо на Зеленій вулиці”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Твоя пісня, твоя дума не 

вмре, не загине…”
13.05 “Ботанічний музей”
13.30 “Поліські животоки”.ч.1
13.45 “Новини України”
14.00 “Люди і долі”
14.25 “Наш Кобзар”
14.30 “Театральні зустрічі”
16.10 “Духовні скарби України”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Мандри кота Фініка”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Допомагає служба зайня-

тості”
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 “7 природних чудес України”
22.30 “Акценти”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.Запо-

віт”. 11 с.
23.40 “Аннина гора”

Íåдіëя, 9 áåрåзíя
7.00 “Літо на Зеленій вулиці”
7.30 “Смак життя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Допомагає служба зайня-

тості”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12 .00  “Юв ілейний концерт 

Т.Садохіної”
14.10 “Спортивні меридіани”
14.25 “7 природних чудес України”
14.35 “Твоя пісня, твоя дума не 

вмре, не загине…”
14.40 “Поклик таланту”
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “4 лапи”
16.45 “Твоя пісня, твоя дума не 

вмре, не загине… ”
18.10 “Наш Кобзар”
18.30 “Дім.Сад.Город”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Обласні центри України.

Чернівці”
19.30 “Зелений БУМ”
20.00 “Подорож гурмана”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “До чистих джерел”
23.00 “Мамина доля”

9 березня
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Медівник звичайний
Потрібно: 250 г меду, 500 г борошна, 

250 г цукру, 4 яйця, 1склянка молока або 
сметани, 1ч. л. соди, 10 г амонію, 50 г по-
січених горіхів, по 0,5 ч. л. меленої кори-
ці і гвоздики.

Приготування: розтерти яйця з цу-
кром і розтопленим медом, додати моло-
ко або сметану, корицю, гвоздику, розве-
дений у молоці амоній, просіяне борош-
но з содою і розтерти до консистенції гус-
тої сметани. Вилити у змащену жиром і 
притрушену борошном форму, посипати 
крупно посіченими горіхами. Пекти спо-
чатку в теплій (150 градусів), а як тісто 
підійде – у гарячій (200-210 градусів) ду-
ховці протягом години. Виймати з форми 
холодним.

Медівник горіховий
Потрібно: 500 г меду, 1 кг борошна, 

350 г цукру, 6 яєць, 150 г посіче-
них горіхів, по 0,5 ч. л. соди, 
меленої кориці і гвозди-
ки, 5 г амонію.

П р и гот у в а н н я : 
зварений з корицею і 
гвоздикою мед розти-
рати, поки не охоло-
не. Додати цукор, яйця 
і розтерти. Всипати туди 
просіяне борошно з содою, 
амоній і розтирати до появи 
пухирців. Тоді вимішати з грубо посіче-
ними горіхами і вилити у змащену марга-
рином та притрушену борошном форму. 
Пекти протягом години спочатку в теплій 
духовці (150 град.), а як тісто підійде – в 
гарячій (200-210 град.). Виймати з форми 
холодним. Спечений медівник можна роз-
різати на коржі і перекласти джемом.

Медівник на сметані
Потрібно: 250 г меду, 1 кг борошна, 

250 г цукру, 250 г вершкового масла, 6 
яєць, 500 г сметани або склянка пива, 100 
г посічених горіхів, по 1ч. л. кориці і соди, 
100 г нарізаних цукатів.

Приготування: розтерти масло з цу-
кром і жовтками. Влити ще теплий зваре-
ний з корицею мед і знову розтерти. До-
дати сметану або склянку пива, всипа-
ти просіяне борошно з содою, вимішати 
до консистенції густої сметани і розтира-
ти до появи пухирців. Тоді вимішати з пі-
ною збитих білків і грубо посіченими го-
ріхами, цукатами. Вилити у змащену мар-
гарином і притрушену борошном форму. 
Пекти спочатку у теплій , а як тісто піді-
йде – у гарячій духовці протягом години. 
Виймати з форми холодним.

Медівник дріжджовий
Потрібно: 250 г меду, 500 г борошна, 

250 г цукру, 4 яйця, 1 склянка молока, 20 
г дріжджів, 100 г вершкового масла, по 1ч. 
л. соди і меленої кориці, 100 г посічених 
горіхів, 100 г цукатів або варення з дині.

Приготування: розтерти масло з цу-

кром і яйцями, влити зварений з корицею 
мед, розведені в молоці дріжджі і виміша-
ти. Додаючи  потроху просіяне борошно 
з содою, розтирати до консистенції гус-
тої сметани. Коли з’являться пухирці, ви-
мішати з грубо посіченими горіхами, цу-
катами і вилити в змащену маргарином і 
притрушену борошном форму. Пекти спо-
чатку в теплій, а як тісто підійде – в гаря-
чій духовці протягом години.

Медівник з лісовими 
горіхами

Приготування: 400 г меду, 400 г цу-
кру, 4 яйця, 1 кг борошна, 1 склянка пива 
або сметани, 1 склянка лісових горіхів, по 
1 ч. л. соди і меленої кориці, цедра з поло-
вини лимона.

Приготування: розтерти жовтки спо-
чатку з цукром, цедрою, а потім з медом, 
звареним з корицею. Влити пиво або сме-

тану, всипати просіяне бо-
рошно з содою і розтира-

ти до появи пухирців. 
Маса повинна мати 
консистенцію гус-
тої сметани, а якщо 
вона рідша, то до-
дати борошна. Ви-

мішати з грубо по-
січеними підсмажени-

ми горіхами і вилити в 
змащену маргарином і при-

трушену борошном форму, а зверху поси-
пати посіченими горіхами. Пекти спочат-
ку в теплій (150 градусів), а як тісто піді-
йде – в гарячій (200 градусів) духовці. Ви-
ймати з форми холодним.

Медівник з прянощами
Потрібно: тісто – 200 г меду, 800 г бо-

рошна, 200 г цукру, 7 яєць, 150 г мелених 
горіхів, 100 г цукатів, 250 г родзинок, по 
1ч. л. меленої кориці, гвоздики і соди, 100 
г лісових горіхів.

Помадка: 250 г цукру, 0,5 склянки 
води, 1 ст. л. оцту, 30 г шоколаду, ванілін. 

Приготування: жовтки розтерти з цу-
кром, додати зварений з корицею мед, 
просіяне борошно з содою, розтерти і ви-
мішати з піною збитих білків. Маса пови-
нна набути консинстенції густої смета-
ни. Всипати посічені горіхи, родзинки, по-
різані цукати і перемішати. Все це вили-
ти у змащену маргарином і посипану бо-
рошном форму. Пекти спочатку в теплій, а 
коли тісто підійде – в гарячій духовці. Ви-
йняти медівник  з форми холодним і по-
крити його шоколадною помадкою.

Помадку приготувати так: цукор зали-
ти гарячою водою, оцтом і варити. Коли 
крапля сиропу, спадаючи з ложки, потяг-
не за собою «нитку», зняти з вогню, дода-
ти теплий шоколад, ванілін і розтирати. 
Коли маса почне гуснути, полити нею ме-
дівник.

Медівник без меду
Потрібно: 1 кг борошна, 400 г цукру, 4 

яйця, 200 г маргарину, 2 склянки кави, 2-3 
ст. л. молока, 30 г дріжджів, 1 ч. л. соди, 0,5 
ч. л. кориці, цедра з півлимона, 150 г горі-
хів, 100 г родзинок, 100 г цукатів або ва-
рення без сиропу з груш чи дині.

Приготування: 250 г цу-
кру підсмажити на сково-
роді на сильному вог-
ні до жовтого кольо-
ру, пильнуючи, щоб не 
пригорів, і залити ка-
вою. Маргарин роз-
терти з цукром, дода-
ючи по жовтку, вси-
пати корицю і лимон-
ну цедру. Влити дріжджі, 
розведені з 2-3 ст. л. моло-
ка, і карамель. Всипати про-
сіяне борошно з содою і розти-
рати до появи пухирців. Тісто повинне 
мати консинстенцію густої сметани. Ви-
мішати його з білковою піною, посічени-
ми горіхами, родзинками, напізаними цу-
катами або варенням. Викласти на лист, 
змащений маргарином і посипаний бо-
рошном, і залишити на ніч. Наступного 
дня пекти при температурі 190-200 гра-
дусів протягом години. Спечений медів-
ник повинен відстати від бортів листа, а 
на середині з’явиться тріщина. 

Медівнички звичайні
Потрібно: 150 г меду, 300 г борошна, 2 

яйця, 100 г цукру, 150 горіхів, 0,5 ч. л. соди, 
1 ч. л. меленої кориці.

Приготування: у борошні зробити 
заглиблення, влити зварений з корицею 
мед і злегка вимішати. Додати яйця, цу-
кор, соду і енергійно місити протягом 30 
хв. (чим довше вимішувати тісто, тим кра-
ще підростають медівнички під час випі-
кання). Розкачати тісто нетовстим ша-
ром, вирізати формочками коржики, ко-
жен змастити яйцем і покласти на нього 
четвертинку горішка. Пекти в гарячій ду-
ховці (190-200 град.) протягом 10 хв.

Медівнички з горіхами
Потрібно: 100 г меду, 500 г борошна, 1 

яйце, 2 жовтки, 150 г цукру, по 1 ч. л. соди 
і меленої кориці, 200 г посічених горіхів.

Приготування: замісити тісто як на 
«Медівнички звичайні», поставити його 
в холодне місце на день-два, потім роз-
качати, вирізати коржики, змастити біл-
ком, посипати посіченими горіхами і пек-
ти в гарячій духовці (200 град.) протягом 
10 хв.
Медівнички з шоколадною 

помадкою
Потрібно: тісто – 150 г меду, 600 г бо-

рошна, 200 г цукру, 2 яйця, 3 жовтки, 150 
г вершкового масла, 100 г горіхів, по 1 ч. л. 
соди і меленої кориці.

Помадка: 200 г цукру, 0,5 склянки 
води, 50 г какао або шоколаду, 1ч. л. верш-
кового масла, ванілін.

Приготування: у борошні зроби-

ти заглиблення, влити зварений з кори-
цею мед і злегка вимішати. Додати цу-
кор, яйця, жовтки, масло, посічені горіхи, 

соду і енергійно місити протягом 30 хв. 
Якщо тісто надто тверде (це за-

лежить від сухості борошна 
і величини яєць), можна 

додати молока або на-
стою кави. Розкачати 
шаром завтовшки пів 
сантиметра. Вирізува-
ти маленькі коржики, 
змащувати їх білком 
і пекти в гарячій ду-

ховці протягом 10 хв. 
Спечені ще теплі медів-

ники змастити знизу шо-
коладною помадкою і склас-

ти по двоє.
Помадку приготувати так: цукор 

залити гарячою водою і довести до ки-
піння. Додати какао або шоколад і продо-
вжувати варити. Як почне гуснути, зняти 
з вогню, додати масло, ванілін і розтерти.

Медівнички 
з білковою помадкою

Потрібно: 200 г меду, 750 г борош-
на, 200 г цукру, 2 яйця, 2 жовтки, по 1 ч. л. 
соди і меленої кориці.

Помадка: 250 г цукрової пудри, 2 біл-
ки, 0,5 ч. л. вершкового масла, сік пів ли-
мона або лимонна кислота до смаку.

Приготування: замісити тісто як на 
«Медівнички звичайні» і залишити на ніч. 
Наступного дня перемісити, розкачати, 
вирізати різної форми коржики і в цен-
трі кожного наперстком зробити дірочку. 
Пекти в гарячій духовці протягом 10-15 
хв. Спечені коржики ще гарячими знизу 
змастити білковою помадкою із класти, 
щоб помадка висохла. 

Помадку приготувати так: дерев’яною 
ложкою розтерти білки з цукровою пу-
дрою, вершковим маслом, до смаку до-
дати лимонний сік або лимонну кислоту. 
Цю суміш розтирати, поки не почується 
тріск. Помадку можна підфарбувати ро-
жевою кондитерською фарбою або зваре-
ним какао.

Медівнички –кульки
Потрібно: тісто – 200 г меду, 600 г бо-

рошна, 200 г цукру, 2 яйця, по 1 ч. л. соди і 
меленої кориці.

Помадка: 300 г цукру, 0,5 склянки 
води, 50 г какао або шоколаду.

Приготування: зварити мед з цукром 
та корицею і, додавши просіяне борошно 
з содою, яйця, замісити круте тісто. Виро-
бити з нього маленькі кульки і пекти в га-
рячій духовці протягом 10 хв. Ще гарячі 
кульки вмочувати у теплу помадку і злі-
плювати по дві. 

Помадку приготувати так: з води і цу-
кру зварити сироп, розпустити в ньому 
шоколад або какао і варити, поки не по-
чне гуснути.

Медівники 
і медівнички

Не спішіть до кулінарних відділів у магазинах за солодкою випіч-
кою, у яку, зазвичай, додають різні порошки та розрихлювачі. Поті-
ште домашніх чи гостей призабутими рецептами медівників, а дітей 
медовими пряниками. І тоді до ароматних запахів на кухні додасть-
ся тепла родинна атмосфера за чашкою кави.
Тож скористайтеся найкращими рецептами медівників та медів-
ничків від відомої галицької господині Дарії Цвєк.   
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Українські анекдоти

Відповіді

Професора, доктора наук Академії державно-
го управління при президентові України журна-
лісти запитують: 

- Що ви зазвичай говорите, коли бачите сво-
їх випускників?

- Омлет, чізкейк і капучіно, будь ласка, - від-
повів той.

* * *
У собак є господар, а в кішок - обслуговую-

чий персонал.
* * *

Фраза: «Я син прокурора», - так і не змогла 
відлякати ведмедя.

* * *
- Кохана, тобі не холодно?
- Холодно.
- Як добре, що я тепло одягнувся.

* * *
- Ти про що так тяжко думаєш?
- От, якби мені всі китайці по долару скину-

лися...
* * *

З оголошення: «Гадаю по лініях руки, по очах 
і по декларації про доходи». 

* * *
Українському чоловікові потрібно два місяці, 

щоб повісити поличку у ванній, і всього дві го-
дини, щоб збудувати барикаду.

* * *
У пункт прийому склотари заходить бомж: 
- Ви приймаєте пляшки з-під шотландсько-

го віскі? 
- Hі, сер.

* * *
На заняттях я сиджу як політик: нічого не 

знаю, але роблю розумне обличчя.
* * *

Усіх, кого не влаштовує мій характер, повідо-
мляю: це не характер, це - імунітет.

* * *
Випивоха прокинувся після великого пере-

пою. Бачить, на грудях сидить якась маленька 
тваринка.

- Ти хто?
- Борсук.
- Що ти тут робиш?
- Та на вас, алкоголіків, білочок вже не виста-

чає.
* * *

Корупція - наче поїзд: зупинити її може тіль-
ки машиніст. Або партизани пустять його під 
укіс.

* * *
Гроші псують чоловіка. Тому поруч завжди 

має бути жінка для зняття порчі.
* * *

Купила доньці набір косметики «Маленька 
фея». Чоловік засміявся і запитав: «А собі яку бе-
реш? Досвідчена відьма?»

* * *
- Ти також любитель випити?
- Сам ти любитель, я - професіонал!

* * *
80 відсотків американських дітей вважа-

ють, що статуя Свободи тримає у правій руці 
морозиво-ріжок із «Макдональдса».

* * *
Моє життя, наче «Санта Барбара». Щойно має 

настати «Happy end», як раптом з’являється но-
вий Хуаніто.

Курйоз Алкоголік виграв два мільйони євро, 
кинув пити і заснує благодійний фонд

В Угорщині 
55-річний 
безробітний 

випивоха допився 
до великого 
багатства - став 
мільйонером, 
повідомляє 
ТСН. За кілька 
форинтів 
він купив 
лотерейний квиток і виграв 
два мільйони євро.

Одразу після цього чоловік ку-

пив собі квартиру. І на 
радощах кинув пити. 
Далі планує заснува-
ти доброчинний фонд 
для допомоги людям, 
залежним від алко-
голю, та жінкам, які 
страждають від до-
машнього насильства.

Щасливчик уже 
пожертвував значну 

суму місцевому притулку для без-
хатьків. Саме завдяки цьому ЗМІ й ді-
зналися про мільйонера з нетрищ. 



№9 (38)/26 лютого - 4 березня 2014 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ
ГОРОСКОП
з 27 лютого до 4 березня
Овен
На цьому тижнi ви вiдчу-

ватимете апатiю. Щоб бути 
сильнiшими, знайдiть час для улю-
блених справ. Це надихне i допо-
може вiдволiктися. Ближче до ви-
хідних доля посмiхнеться вам.

Телець 
Справи, якi ви давно планували, 

отримають «зелене свiтло». Щоб 
досягти бажаного результату, до-
ведеться добряче попрацювати. У 
вихiднi вас чекає приємний сюрп-
риз.

Близнюки 
Навiть якщо ви досягли всьо-

го, не зупиняйтеся. Саме ваша 
активнiсть i сила волi приве-
дуть до успiху. Незважаючи на 
зайнятiсть, знайдiть вiльний час 
для вiдвiдин батькiв.

Рак 
Сумувати вам буде нiколи. 

З’ясується, що саме зараз тре-
ба зробити те, що давно обiцяли. 
На роботi можлива фiнансова 
перевiрка, тож подбайте зазда-
легiдь про порядок у документах.

Лев 
Як у життi бувають чорнi та 

бiлi смуги, так i зараз найближчі 
кілька днів будуть напруженими 
з рахунком не на вашу користь, а 
згодом фортуна знову повернеть-
ся до вас.

Діва 
Не варто пришвидшува-

ти подiї, нехай усе вiдбувається 
саме по собi. У декого з вас 
з’явиться необхiднiсть узяти 
кредит. У вихiднi ви отримаєте 
довгоочiкуванi новини.

Терези 
Попереду спокiйний, передбачу-

ваний період. Як цiнителю порядку, 
вам це сподобається. За порадами 
до вас звертатимуться близькi, у їх-
ньому життi не все зрозумiло.

Скорпіон 
Зараз краще знизити активнiсть 

i не починати нiчого нового. Тим 
бiльше, що керiвництво знайде, 
чим вас зайняти i якi помилки ви-
правити.

Стрілець 
Настав такий перiод, коли хо-

четься з кимось з’ясувати стосун-
ки або прийняти нелегке рiшення. 
Не слухайте чужих порад, адже 
невiдомо, якi мотиви у цих людей.

Козеріг 
Не женiться за великим, цiнуйте 

те, що вже маєте. Як на роботi, так i 
вдома не експериментуйте з нови-
ми iдеями. Звернiть прискiпливу 
увагу на здоров’я дiтей.

Водолій 
На роботi будьте стриманiшi, 

зараз вашi креативнi пропозицiї 
та наполегливiсть не знайдуть 
пiдтримки. У вихiднi саме час 
приступити до реалiзацiї давнiх 
планiв.

Риби 
Інодi вам хочеться занурити-

ся з головою в роботу, але не вар-
то цього робити, адже органiзм 
може не витримати перевто-
ми. У вихiднi ви займатиметеся 
домашнiми проблемами.

Захоплення20 nday.te.ua

Вітаємо з Днем народження
 протоієрея церкви 

Святого Георгія Побідоносця 

Олексія Вознюка 
 У День народження прийміть найщиріші побажання всіх 
земних та небесних благ. Нехай Бог силою Свого Духа 

помножить у вас віру і любов, терпеливість і милосердя. 
Хай свята Божа Мудрість завжди буде з вами, нехай 

супроводжує вас сила Духа Святого. Хай Господь 
потішить ваше серце, зміцнить у всякому ділі і слові.  

Здоров’я міцного, миру, щастя, добра і багато 
благодаті бажаємо вам на довгі і щасливі роки життя!

Творчість для душі
– Сьогодні захоплення улюбленою 

справою доводиться відкладати на ніч, 
– зізнається дівчина. Закінчивши на-
вчання, я пішла працювати в реклам-
ну агенцію дизайнером. Та як тіль-
ки з’являється вільний час, берусь за 
улюблене рукоділля. Спочатку вті-
люю свою ідею на папері, а потім під-
бираю матеріал і берусь за роботу. 

У колекції Христини є чимало ви-
робів: оригінальні флористичні дере-
ва, блокноти й різноманітні листівки 
– як кажуть, кожному до смаку. Навіть 
коли за вікном сіра й сльотава пого-
да, барвисті рукотвори дарують гар-
ний настрій. 

За словами Христини, аби створи-
ти щось гарне та цікаве, потрібні емо-
ції, які зазвичай з’являються після не-
звичайних подій у житті. Наприклад, 
незабутньої поїздки чи спілкування з 
новими людьми. 

– Я б хотіла 
мати більше часу 
для хенд-мейду, 
– каже майстри-
ня. – Маю багато 
ідей, проте не всі 
можу реалізува-
ти, оскільки важ-
ко знайти хороші 
матеріали для ро-
боти. Доводиться 
експериментува-
ти з тим, що є. А от 
коли знаходжу гар-
не оздоблення, то 

його ціна в де-
сятки разів пере-
вищує собівар-
тість. Тож іноді 
доводиться оби-
рати, що купити: 

матеріал для ново-
го деревця чи нове 
вбрання.

Батьки до за-
хоплення Христі 
ставляться тріш-
ки скептично, мов-
ляв, у житті це не 
згодиться. А от ко-
ханий, навпаки, 
підтримує й навіть 

дає поради, розуміючи, що творчі 
люди повинні реалізувати себе в 
улюбленій справі.

– Зазвичай, усі мої роботи зна-
ходять собі місце в домі, – розпо-
відає дівчина, пояснюючи це тим, 
що зараз люди не хочуть платити 
за ручну роботу, оскільки вона не 
є дешевою. Багато хто вирішує 
піти на ринок та придбати наба-
гато дешевші китайські сувеніри. 
Але рукотвори не лише милують 
око, а й випромінюють позитив-
ну енергетику, бо ж у кожному з 
них – частинка душі майстра і те-

пло рук.
Вигадує ди-

зайн... випічці
Ще одне захо-

плення Христини – 
випічка. Проте під-
ходить вона до кулі-
нарії теж як дизай-
нер. Її випічка по-
винна бути не лише 
смачною, а й апе-
титно виглядати.

– Час від часу я 
«живу» на кухні. Мені подобається ство-
рювати десерти, останнім часом випікаю 
різноманітні тістечка. Оскільки я дизай-
нер, то намагаюся поєднати свої худож-
ні здібності з кулінарією, – усміхається ді-
вчина.

Кажуть, життя – як лід: коли йтимеш 
маленькими кроками, є можливість да-
леко зайти, якщо ступати великими, то 
можна впасти. І справді, до втілення мрій 
часто потрібно йти, не поспішаючи. 

На роботі – талановитий і працелюб-
ний дизайнер, а вдома – любитель випіч-
ки та прикладного мистецтва, Христина 
хотіла б відкрити невеличку дизайнер-
ську студію рукотворів, а також займа-
тись оформленням різноманітних свят 
і урочистих подій, щоб дарувати людям 
радість. А ще прагне більше мандрувати, 
відвідувати різні куточки світу й отриму-
вати натхнення для нових задумів.

Оксана ПЕТРІВ,
студентка спеціальності 

«Журналістика» 
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Тернополянка 
«виростила» вдома 

Хто і що б не казав, а люди теж здатні робити дива. І це направду так. Бо ж 
іноді дива бувають рукотворними. Це усвідомлюєш, коли дивишся на вироби 
тернополянки Христини Осідач. Дівчина «вирощує» вдома незвичайні дерева 

– з кави, бісеру, ниток, клаптиків тканини і навіть рибацької волосіні. Захопилася 
цим під час навчання в академії друкарства у Львові. Коли сідає за улюблену справу, 
обклавшись оздоблювальними матеріалами, відволікається від усіх проблем. 

дивовижний сад

Великий дар Господь 
вам зволив дати -

Пастирем поставив 
між людьми,

І владу дав, щоб 
нам гріхи прощати, 

Нас всіх вчинити 
Божими дітьми.

Тож хай Господь 
вам щедро помагає,

Продовжить вік, 

примножить своїх ласк.
Нехай любові з неба посилає 
Сьогодні, завтра й повсякчас!
Живіть в здоров’ї 

і життю радійте,
У душах людських 

завжди мудре сійте,
Нехай приносить 

радість вам молитва щира,
Живіть завжди в добрі, 
спокої й мирі.

З повагою – церковний хор та парафіяни 
сіл Великі і Малі Вікнини Збаразького району.


