
30 січня - хмарно, сніг, тем-
пература повітря вночі 1-2 
градуси морозу, вдень 0-1 гра-
дус тепла. Схід сонця - 7.50, за-
хід - 17.11. 

31 січня - хмарно, дощ зі 
снігом, температура повітря 
вночі 0-1, вдень 1-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 7.49, захід - 
17.13. 

1 лютого - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1 градус тепла, вдень 0-1 
градус морозу. Схід сонця - 

7.47, захід - 17.14. 
2 лютого - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 0-1, вдень 0-1 
градус тепла. Схід сонця - 7.46, 
захід - 17.16. 

3 лютого - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 1-2 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.44, захід - 17.18. 

4 лютого - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 2-3, вдень 2-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.43, за-
хід - 17.19. Новий місяць. 

5 лютого - хмарно, мож-
ливий сніг, температура пові-
тря вночі 1-2, вдень 0-1 гра-
дус тепла. Схід сонця - 7.41, за-
хід - 17.21. 

Руслана Кошулинського  
зареєстровано кандидатом  
у Президенти України 

Центральна виборча комісія за-
реєструвала голову Секретаріату ВО 
«Свобода», віце-спікера ВРУ VII скли-
кання Руслана Кошулинського канди-
датом на посаду Президента України. 
Відповідне рішення члени ЦВК ухва-
лили одностайно на засіданні 28 січ-
ня 2019 року.

Як відомо, документи на офіційну 
реєстрацію в ЦВК єдиний кандидат у 
Президенти від об’єднаних сил націо-
налістів подав 23 січня. Напередодоні 
кандидатуру Руслана Кошулинського 
висунув З’їзд “Свободи”, на якому про 
свою підтримку заявили також “Пра-
вий сектор”, ОУН, Конгрес Українських 
Націоналістів, рух “С14” та низка гро-
мадських і культурних діячів.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

Погода  
в Тернополі  
й області

Життєві історії  
у “Сімейному 
гніздечку”

10-11 стор.

«А ти нам  
не рідна 
мати…»

30 кандидатів у президенти України? 

19 стор.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Тернополянка відтворює старовинні будівлі  
голкою і ниткою на полотні

Історія, вишита хрестиком

Ірина Кошелінська вишиває 
мальовничі куточки давнього 
Тернополя. Зображення із 
ретросвітлин жінка вміло 
переносить на полотно, 
ретельно підбирає кольори, 
аби відтворити особливу красу 
і настрій старовинних  
храмів, замків і вуличок. 7  

стор.

В європейців  
очі округляться
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Політик розкритикував по-
чатковий проект резолюції з 
українського питання через за-
надто лояльний до Москви тон 
та закликав ПАРЄ рішуче засу-
дити російську агресію в Азов-
ському морі. Олег Ляшко не до-
бирав слів і прямо назвав речі 
своїми іменами, дорікаючи 
окремим представникам ПАРЄ  
за потурання агресору. 

“У резолюції – лицемірство, 
немає ключового – визнання 
захоплення наших військовос-
лужбовців військовополонени-
ми. Ви шукаєте різні слова, щоб 
уникнути визнання російської 
агресії, визнання того, що фак-
тично міжнародна політика і 
міжнародні договори у випад-

ку з Росією не діють. От до чого 
веде слабкість, пристосуван-
ство і догоджання, коли ви на-
магаєтесь зупинити агресора 
своїми обіймами. Я закликаю 
Асамблею прийняти рішення, 
яке дозволить звільнити на-
ших українців і зупинити агре-
сію. Не ховайтеся від визнання 
очевидного факту: Путіна зу-
пинить тільки сила. Ми пови-
нні бути тільки разом!”, - за-
кликав європейців Олег Ляш-
ко.

У кулуарах він терпляче пе-
реконував євродепутатів під-
тримати поправки від Украї-
ни та нагадував про 24 україн-
ських моряків, яких від листо-
пада незаконно утримують у 

Росії за неіснуючі злочини.
Ляшко також мав зустріч з 

генеральним секретарем Ради 
Європи Турбйорном Ягландом і 
закликав його не продавати за 
російські гроші базові європей-
ські цінності - справедливість 
та повагу до міжнародного пра-
ва. Разом із президентом ПАРЄ 
Ліліан Морі-Паск'є лідер Ради-
кальної партії обговорив, як за 

допомогою Азовської резолю-
ції посилити тиск та Москву, 
аби та якнайшвидше поверну-
ла наших моряків додому. 

“Українська влада намага-
ється всім сподобатись, дого-
дити, прогнутися під кожним 
замість того, щоб жорстко від-
стоювати національні інтереси 
України. Я це роблю. Я не дам 
доїти Україну! Європейці циніч-

ні, прагматичні і думають тіль-
ки про себе. Вони забули, що 
таке боротися. Ми вдихнемо 
нове життя у ПАРЄ, щоб вона 
реально захищала права люди-
ни, підтримувала демократію 
у світі і жорстко давала відсіч 
узурпаторам. В цьому моя мі-
сія тут”, - підкреслив Ляшко у 
Страсбурзі. 

Врешті-решт така насту-
пальна стратегія спрацювала, 
визнають експерти. І за це, ка-
жуть вони, потрібно подякува-
ти принциповому та незручно-
му для багатьох Олегу Ляшку. 
“Треба подякувати і диплома-
там, і депутатам. Особливо Оле-
гу Ляшку, який єдиний з трьох 
десятків кандидатів в прези-
денти боровся в Страсбурзі за 
результат, відклавши всі вибор-
чі справи”, - вважає політолог-
міжнародник Вадим Трюхан.

Схожу думку поділяє журна-
лістка Яніна Соколовська. За-
мість пустопорожніх балачок 
на форумі у Давосі, як це зроби-
ли деякі кандидати у президен-
ти, лідер Радикальної партії об-
рав реальне поле битви за наці-
ональні інтереси у ПАРЄ, заува-
жила експертка.

Лідер РПЛ переконав ПАРЄ стати на захист України
ОЛЕГ ЛЯШКО: АГРЕСОРУ ПОТРІБНО ДАТИ ЖОРСТКУ ВІДСІЧ

Негайно звільнити полонених українських 
моряків та розблокувати Керченську 
протоку - такі вимоги до Росії висунула 
Парламентська Асамблея Ради Європи у 
спеціальній Азовській резолюції. Важливий 
для України документ був ухвалений завдяки 
принциповій позиції та зауваженням Олега 
Ляшка, наголошують експерти.

Уже 16-ий рік поспіль 
тернопільський 
осередок Спілки 

української молоді 
влаштовує акцію «Доба». 
Цьогоріч її учасники 
знову провели добу в 
колишньому слідчому 
ізоляторі КДБ, що на 
вулиці Коперника у 
Тернополі. Тепер тут 
розташований музей 
політв’язнів.

Колись сюди звозили неугод-
них радянській владі українців. 
У тісних камерах, розповідають 
співробітники музею, сиділо по 
50-60 чоловік. Учасники акції до-
бровільно перебувають в одній 
із 28 камер колишньої катівні. У 
тернопільських казематах цього 
разу ув’язнили себе на добу кіль-
ка десятків хлопців і дівчат.

- Учасники приїхали з Києва, 
Калуша, Стрия, Львова, Хмель-
ницького. Двадцять чотири годи-

ни перебування в цих, прониза-
них історією, стінах є тією зупин-
кою в швидкоплинні життя, яка 
допомагає краще усвідомити по-
дії минувшини та їх вплив на сьо-
годення, – кажуть організатори. 

Молоді люди 24 години жили 
за тюремним розкладом. Це мі-
зерне харчування та коротка про-
гулянка заґратованим подвір’ям. 
На час акції вони відмовилися від 
усіх благ цивілізації. Не користу-
валися мобільними телефонами, 

інтернетом. Зустрічалися з істо-
риками, учасниками боротьби за 
незалежність, вчилися облашто-
вувати криївки.

Розпочалась акція у суботу, 
26 січня, а завершилася у неді-
лю літургією у музейній капли-
ці. Під час богослужіння молодь 
помолилася за українських геро-
їв, які відійшли у вічність, та за 
тих, які сьогодні боронять неза-
лежність і територіальну ціліс-
ність України.

У Тернополі молодь за власним бажанням  

провела добу у в’язниці
У такий спосіб хлопці й дівчата вшанували подвиг героїв Крут 
та усіх полеглих за волю і незалежність України.

У Тернополі додат-
ково перевірять всі 
тролейбуси. Про 

це повідомив директор 
КП «Тернопільелектро-
транс» Андрій Мастюх. 

Окрім планових техогля-
дів, весь транспорт оглянуть 
фахівців. Такі заходи запрова-
дили у зв’язку з пожежою, яка 
трапилася у  центрі Тернополя 
23 січня на вулиці Руській. В 
обідню пору на дорозі спалах-
нув тролейбус. Завдяки зла-
годженій роботі водія і кон-
дуктора, які своєчасно пові-
домили пожежників, евакую-
вали людей та відімкнули ви-

соку напругу від тролейбуса, а 
також почали гасити полум’я 
власними силами, вдалося 
уникнути жертв.

Причиною виникнення по-
жежі став вихід з ладу сило-
вого кабелю. Про це стало ві-
домо після закінчення роботи 
спеціальної комісії, яка розслі-
дувала цей випадок.

Парафію Різдва Пре-
святої Богороди-
ці села Сураж Шум-

ського району прийня-
то до складу Тернопіль-
ської єпархії Православної 
Церкви України. Відповід-
ний указ архієпископ Тер-
нопільський і Кременець-
кий Нестор підписав 25 
січня.

Збори релігійної громади од-
ного з найбільших сіл Шумщини 
відбулися 20 січня. 90% присут-
ніх на них підтримали рішення 
про зміну канонічної приналеж-
ності громади. Зборам переду-
вав збір підписів за це рішення. 
За перехід з УПЦ Московського 
патріархату до помісної Церк-

ви виступили близько 900 меш-
канців Суража.

Парафія Різдва Пресвятої Бо-
городиці стала п’ятою у Шум-
ському районі і дев’ятою в об-
ласті, котра офіційно приєдна-
лася до незалежної Української 
Церкви.

Раніше під юрисдикцію Пра-
вославної Церкви України пере-
йшли парафії Радошівки, Бри-
кова, Онишківців і Кордишева 
Шумського району, Гніздично-
го на Збаражчині та Розтоків на 
Кременеччині, а також дві па-
рафії у Трибухівцях Бучацького 
району.

До слова, сьогодні вже біль-
ше 120 парафій колишнього 
Московського патріархату по 
всій Україні приєдналися до ПЦУ.

ТРОЛЕЙБУСИ ПЕРЕВІРЯТЬ

Дев’ять громад Тернопільщини 
перейшли до Православної 

церкви України
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Сьогодні українське 
військо якісно інше 
і має все необхідне 

для успішного виконання 
бойових завдань. 
Воїни Збройних Сил 
готуються та тренуються 
за стандартами країн-
членів НАТО, зокрема 
під керівництвом 
інструкторів провідних 
армій світу. Про це 
сказав Президент Петро 
Порошенко під час 
виступу на урочистостях 
з нагоди зустрічі 
військовослужбовців 72 
окремої механізованої 
бригади Збройних Сил 
України, які повернулися 
із району проведення 
операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні ми маємо якісно 
іншу армію, ніж на початку ро-
сійської агресії. У війську зараз 
є все необхідне для успішного 
виконання бойових завдань. 

Триває комплектування Зброй-
них Сил України особовим 
складом, зокрема військовос-
лужбовцями за контрактом», - 
зазначив Петро Порошенко.

«Стратегічне завдання дер-
жавної влади – це створення 
для захисників України, зо-

крема і військовослужбовців 
вашої військової частини, та-
ких соціально-побутових умов, 
які б забезпечували комфортні 
умови для підготовки, несен-
ня служби та відпочинку після 
виконання бойових завдань», - 
наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, 
що саме тому, за його дору-
ченням, використовуючи ко-
шти, які були конфісковані 
Генеральною прокуратурою 
у представників попередньої 
влади, які вкрали їх у укра-
їнського народу, було при-
йнято рішення спрямувати 
їх на будівництво гуртожит-
ків поліпшеного планування 
для військовослужбовців-
контрактників у військових 
містечках місць постійної дис-
локації бойових військових 
частин Збройних Сил України.

«Процес реалізації цієї ам-
бітної програми перебуває на 
моєму постійному і особисто-
му контролі», - сказав він та 
повідомив, що сьогодні планує 
ознайомитися з ходом будів-
ництва нових інфраструктур-
них об’єктів Білоцерківського 
військового гарнізону.

Президент також підкрес-
лив, що військовослужбовцям 

одразу після перепочинку та 
реабілітації необхідно розгор-
нути повномасштабну підго-
товку бригади до виконання 
завдань за призначенням.

«Знаю, що невдовзі у вашій 
військовій частині будуть про-
ведені заходи із доукомплек-
тування особовим складом, 
озброєнням та військовою тех-
нікою. Розпочнеться навчання 
особового складу за стандар-
тами країн-членів НАТО, зо-
крема під керівництвом ін-
структорів провідних армій 
світу. По закінченню підготов-
ки будуть проведені масштаб-
ні навчання у складі бригади», 
- сказав він.

«Ви є достойними нащад-
ками поколінь оборонців укра-
їнської землі. Дякую усьому 
особовому складу 72 механі-
зованої бригади імені Чорних 
Запорожців за стійкість, муж-
ність і героїзм», - звернувся до 
воїнів Президент.

Таких можливостей та 
ресурсів для розвитку 
громад, які надала реформа 

децентралізації, розпочата 
Президентом України Петром 
Порошенком, в історії України 
ще не було. На цьому під час 
прес-конференції «Реформи 
NON-STOP. Масштаб змін» 
наголосив Віце-прем'єр-міністр – 
Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко.

За його словами, децентралізація – це 
шлях України до Європи. «Це нова європей-
ська якість життя. Рубікон перейдено, доро-
ги назад нема, ревізія реформи неможлива. 
Нам вже вдалося сформувати менеджмент 
нової якості. Вже 62% населення України 

проживає в 876 ОТГ», – зауважив він. 
Про те, що реформа децентралізації – 

це одна з найуспішніших реформ, які реа-
лізовані на цей момент в Україні, зазначив 
й голова ТОДА Степан Барна. Цьому під-
твердження – бажання людей працювати 

в напрямку створення 
об’єднаних територіаль-
них громад, і результати, 
які маємо в області щодо 
фінансового наповнення 
та можливостей, котрі 
з’являються в громадах. 

«На Тернопільщині 
уже 57% населення охо-
плено об’єднаними тери-
торіальними громадами. 
У нас створено 49 ОТГ, і 
сьогодні саме громади 
мають можливість вирі-

шувати не тільки як наповнювати бюджет, 
збільшувати власні доходи, а й як брати на 
себе відповідальність», – запевнив Степан 
Барна. 

Ще одна важлива складова розвитку 
громад – їх спроможність. Динаміка впро-
довж останніх років показує, що бюджети 
зросли втричі-вчетверо, а то й вдесятеро, 
поінформував голова облдержадміністра-
ції. Зокрема, він підкреслив: «Якщо взяти 
загальні доходи в розрізі Тернопільської 
області, то по загальному фонду в 2014 
році це був 1,1 млрд. грн. 2018 рік ми за-
вершили із сумою майже 4 млрд. грн.». 

Нагадаємо, реформа децентралізації, 
за оцінкою міжнародних партнерів, є най-
успішнішою. Хюґ Мінґареллі назвав її без-
прецедентною історією Успіху України. 
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на-
звала реформу децентралізації успішною. 
Президент України Петро Порошенко, 
який дав старт реформі, сказав просто: де-
централізація – це круто! 

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Сьогодні українське 
військо якісно інше і має все необхідне 

для успішного виконання бойових завдань»

СТЕПАН БАРНА: «Бюджети громад 
з моменту об’єднання зросли 

втричі-вчетверо, а подекуди й вдесятеро»

Сортування сміття 
в Тернополі стало 

обов’язковим

У багатоповерхівках 
вже почали 
заварювати 

сміттєпроводи. 
Таким чином людей 
стимулюватимуть 
виносити відходи на 
вулицю і сортувати їх у 
різні баки.

Обов’язкове роздільне сорту-
вання побутового сміття з цього 
року запровадила в Тернополі 
міська рада. Окремо – змішані 
відходи, полімери та скло.

Як повідомили у міській раді, 
виконавці послуг з управління, 
утримання, обслуговування ба-
гатоквартирних будинків, ОСББ, 
ОСН, СК і нежитлових приміщень 
повинні переобладнати контей-
нерні майданчики. У багатоквар-
тирних будинках, де є сміттєпро-
води, зобов’язані влаштувати 
такі майданчики на прибудинко-
вій території. 

Укомплектувати майдан-
чики контейнерами для роз-
дільного сортування побутових 
відходів повинні компанії, які 
займаються вивезенням сміття.

Часткове сортування по-
бутових відходів у Тернополі 
впровадили ще у 2012 році, коли 
поблизу під’їздів багатоповерхі-
вок були встановлені сітки для 
пластику. 

У міській раді повідомили, 
що наразі сформована дорож-
ня карта, у якій визначені дії 
обслуговуючих підприємств і 
перевізників щодо подальшого 
сортування сміття. Усі роботи 
проводитимуть після попере-
днього узгодження із мешкан-
цями.
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Гриценко поїхав 
на Черкащину 
за маминим 
благословенням

Черкаську область Анато-
лій Гриценко обрав невипадко-
во. Саме тут, у селищі Багачівка, 
політик народився та прожив 
свої перші роки. Пізніше Анато-
лій Гриценко разом із батьками 
переїхав в шахтарське містеч-
ко Ватутіне. Тут досі живе його 
мама. До неї і поїхав в першу 
чергу кандидат, щоб отримати 
материнські настанови на по-
чатку виборчої кампанії.

«Черкащина – моя бать-
ківщина. Я, як і Тарас Шевчен-
ко, народився на Звенигород-
щині. Моя Багачівка і Шевчен-
кові Моринці на відстані 30 кі-
лометрів. Нас з Кобзарем єдна-
ють одні поля й дороги, якими 
ми ходили, тільки з різницею у 
150 років.Я починаю свій перед-
виборчий тур не з Києва, а з сер-
ця України – з Канева й Черкас. 
Я приїхав, щоб отримати благо-
словення моєї мами на той не-
легкий шлях, який чекає мене й 
мою команду попереду», - роз-
повів Анатолій Гриценко.

Як кандидат на чергових ви-
борах президента Анатолій Гри-
ценко був зареєстрований Цен-
тральною виборчою комісією 15 
січня. За декілька днів до цього, 
11 січня, відбувся XIII З’їзд «Гро-
мадянської позиції», де прийня-
ли рішення про його висунення. 

Кандидата підтримала не лише 
його партія, а й «Громадянський 
рух «Хвиля» Віктора Чумака, Єв-
ропейська партія України Мико-
ли Катеринчука, «Громадський 
рух «Рідна країна» Миколи То-
менка та політична сила «Аль-
тернатива» Єгора Фірсова. Лі-
дери цих політсил ще у мину-
лому році оголосили про те, що 
підуть на вибори об’єднавшись, 
а єдиним кандидатом обрали 
саме Анатолія Гриценка. 

«Моя передвиборча кампа-
нія як кандидата на посаду Пре-
зидента України теж йтиме під 
знаком єднання – єднання демо-
кратичних сил. Політичні пар-
тії, цілий ряд громадських орга-
нізацій та відомих особистостей 
вже об’єдналися в одну команду 
і працюють на спільну перемо-
гу. Впевнений, що процес єднан-
ня демократичних сил і канди-
датів буде продовжений, а наша 
команда збудує єдину, потужну 
й сучасну українську державу», 
- заявив Анатолій Гриценко під 
час поїздки в Черкаси, підкрес-
ливши необхідність подальшого 
об’єднання демократичних сил.

«Нам треба об’єднатися 
заради України»

День Соборності на Черка-
щині Анатолій Гриценко почав з 
покладання квітів на могилу Та-
раса Шевченка. Після цього пої-
хав у гості до своєї мами, а потім 
відвідав військових у Черкась-

кому обласному госпіталі. Вве-
чері кандидат зустрівся із ви-
борцями, відповів на їхні запи-
тання і розповів про свою про-
граму «Чесний президент – слу-
житиме людям!».

«Вибори дають нам шанс 
— повернути у владу профе-
сійність, чесність і совість. Щоб 
людина, родина і наша країна 
жили гідно — в мирі, добробу-
ті і безпеці! Потрібні швидкі рі-
шучі зміни. Порядок і справед-
ливість», – впевнений Анатолій 
Гриценко.

Його програма включає такі 
важливі блоки, як безпека, бо-
ротьба із корупцією та олігарха-
ми, покращення економіки. На 
думку Гриценка, кожен прези-
дент повинен починати із себе, 
тож він підкреслив, що не мати-
ме бізнесу, офшорів і власності, 
а його першочерговим рішен-
ням буде внесення проекту За-
кону про імпічмент президента. 
Таким чином, за словами полі-
тика, верхівка корупції буде від-
різана з першого дня на посаді.

«Не буде «любих друзів» — 
буде невідворотність покаран-
ня для всіх, незалежно від пар-
тійної приналежності, влади чи 
опозиції. Не буде нав’язування 
Україні чужої волі — президент 
буде укладати лише вигідні для 
України угоди», - наголосив Ана-
толій Гриценко.

У блоці безпеки лідер «Гро-
мадянської позиції» відзначив, 
що зробить необхідні кроки, 

щоб позбавити СБУ, ГПУ і Наці-
ональну поліцію впливу на еко-
номіку. За його словами, реалі-
зація кожної людини, її можли-
вість відкрити власний бізнес 
без перепон, стане пріорите-
том. Тому, наголосив Анатолій 
Гриценко, олігархів, які парази-
тують на монополіях і бюджеті, 
треба позбавити впливу.

«Не буде безсистемних ре-
форм і небезпечних експеримен-
тів з економікою – буде економіч-
не зростання темпами 10% що-
річно на основі Плану дій, розро-
бленого нашою командою спіль-
но з Української Радою Бізнесу, 
економістами і експертами гро-
мадського сектору», - сказав кан-
дидат у президенти, зазначивши, 
що викорінення олігархічних мо-
нополій дозволить знизити та-
рифи на житлово-комунальні по-
слуги та підвищити рівень серед-
ніх зарплат та пенсій.

«Ми повинні жити  
в мирі, добробуті  
і безпеці»

В аграрній сфері, яка є про-
відною на Черкащині, Анатолій 
Гриценко виступає за виробни-
цтво та експорт продукції з ви-
сокою доданою вартістю, мора-
торій на продаж земель до тих 
пір, поки не буде сформований 
земельний кадастр та зміцнена 
фінансова спроможність фер-
мерів.

«Не буде «черкаського» кла-

ну у владі та олігархічних квот», 
- підкреслив кандидат, маючи 
на увазі мільярдні дотації, які 
зараз виділяють великим аграр-
ним компаніям. 

Анатолій Гриценко вважає, 
що всі реформи на регіональ-
ному рівні можливо здійсни-
ти, скасувавши районні та ра-
дикально скоротивши облас-
ні державні адміністрації, на-
самперед їхній вплив на еконо-
міку регіонів. Кандидат висту-
пає за посилення децентраліза-
ції, щоб надати місцевим грома-
дам право розпоряджатися зем-
лями за межами забудови насе-
лених пунктів. 

На виконання всіх пунктів 
своєї амбітної програми кан-
дидату в президенти Анатолію 
Гриценку достатньо одного тер-
міну, на чому він наголосив, ви-
ступаючи перед черкасцями.

«Для виконання цих завдань 
мені достатньо одного прези-
дентського терміну. За п’ять ро-
ків ми з командою розчистимо 
будівельний майданчик краї-
ни від корупції і хаосу; закладе-
мо правильний фундамент вза-
ємної довіри і єдності; змонту-
ємо правильні будівельні бло-
ки – держави і політики, еконо-
міки і освіти, науки і технологій, 
громадянського суспільства і 
середнього класу, безпеки і пра-
восуддя», - розповів він.

Далі, впевнений кандидат, 
молоді лідери розвиватимуть 
Україну.

«Мені достатньо одного терміну,  
щоб вивести країну з кризи» - 
22 січня, у День Соборності 
України, лідер партії 
«Громадянська позиція» Анатолій 
Гриценко відвідав рідну 
Черкащину. Ця поїздка стала 
першою в якості кандидата у 
Президенти України на виборах, 
які відбудуться 31 березня. 
Політик зустрівся з людьми, 
поспілкувався з військовими 
у госпіталі і виступив в ефірі 
місцевого телеканалу. 

Анатолій Гриценко розпочав передвиборчий тур

Пенсійний фонд України запровадив 
новий сервіс із надання електронних до-
кументів з підтвердженням QR-кодом. 
Послуга доступна для користувачів Веб-
порталу Пенсійного фонду України, які 
увійшли на Портал за допомогою електро-
нного цифрового підпису (ЕЦП). Це сучас-
не нововведення дозволяє громадянам, 
не виходячи з дому,  отримувати такі елек-
тронні документи:

• довідку про доходи пенсіонера 
(загальний розмір призначеної пенсії);

• довідку про доходи пенсіоне-
ра для призначення субсидій, що містить 

дані про розмір пенсії без урахування ви-
дів виплати;

• індивідуальні відомості про за-
страховану особу (форма ОК-5), що міс-
тить інформацію про страховий стаж, за-
робітну плату та сплату страхових внесків 
страхувальниками;

• витяг з Реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, що 
містить дані про статус застрахованої осо-
би/отримувача страхової виплати; дані про 
набутий страховий стаж; відомості щодо 
нарахованої заробітної плати, що врахову-

ється для розрахунку страхових виплат та 
страхового стажу; відомості про особливі 
умови праці, про суми добровільних вне-
сків; дані пенсійної справи; відомості про 
інші види загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

Зазначені електронні документи дій-
сні для оформлення субсидій, документів 
у центрах надання адміністративних по-
слуг, посольствах, консульських та банків-
ських установах, органах фіскальної та ви-
конавчої служб, територіальних органах 
міграційної служби, тощо.

Перевірити достовірність видачі елек-

тронних документів з QR-кодом можна че-
рез Веб-портал Пенсійного фонду України 
у розділі «Верифікація виданих докумен-
тів» за посиланням http://portal.pfu.gov.
ua/sidebar/Templates/DocConfirm.

Інструкція з отримання довідок з QR-
кодом від Пенсійного фонду України

https://www.pfu.gov.ua/instruktsiyi/
yak-otrymaty-dovidku-z-qr-kodom-vid-
pensijnogo-fondu-ukrayiny/ 

Людмила ТРАВІНА,
начальник відділу обслуговування  

громадян у Тернополі ТО УПФУ  
Тернопільської області.

Довідки від Пенсійного фонду можна отримати онлайн
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської 
обласної організації політичної партії «Основа»:

«Правильний вибір»
З’їзд політичної партії 

«Основа» офіційно висунув 
свого лідера Сергія Таруту 

кандидатом на пост Президента 
України. Це рішення з’їзд 
прийняв одноголосно. Відбувся 
він 18 січня 2019 року в столиці 
України – Києві. 

Делегати з’їзду впевнені, що Сер-
гій Олексійович Тарута стане гарантом 
успіху України. Тому що кандидат від 
«Основи» має бездоганну ділову репута-
цію, досвід управлінця і антикризового 
менеджера, і в нього є надійна команда 
людей справи, а також чітка стратегія 
досягнення миру і розвитку української 
економіки.

Сергій Тарута на січневому з’їзді дав 
свою згоду на участь у президентських 
виборах, які відбудуться 31 березня 
цього року. «Я даю згоду на висунення 
моєї кандидатури на вибори Президен-
та України від політичної партії «Осно-
ва». За цим офіційним, протокольним 
формулюванням нашого сьогоднішньо-
го партійного з’їзду – особиста відпо-
відальність і висока честь. Я вдячний 
партії «Основа» за надану мені довіру», 
- сказав Сергій Тарута на з’їзді. 

Політик також запевнив, що завдан-

ня зі створення успішної України разом 
зі своєю командою і за активної участі 
працелюбного українського народу він 
виконає.

25 січня Сергій Тарута подав у Цен-
тральну виборчу комісію всі необхід-
ні документи для офіційної реєстрації 
його кандидатом на пост Президента 
України від політичної партії «Основа» 
на виборах 31 березня 2019 року. 

Програма Сергія Тарути – смілива та 
амбіційна. Головна мета відображена в 
назві його програми: «Національна ідея 
для України: мир, достаток, повага».

«Основа багатства України – люди. 
Тому головне завдання – направити 
ресурси країни на гарантування без-
пеки громадян від зовнішніх і внутріш-
ніх загроз, забезпечення їх здоров’я, 
благополуччя, задоволення освітніх і 
культурних запитів», - наголошується в 
програмі Сергія Тарути. І детально ви-
кладений комплекс заходів, ресурсів, 
які забезпечать заявлені кандидатом у 
Президенти гарантії.

Бачення майбутнього України і стра-
тегія дій з реалізації положень програ-
ми Сергія Тарути представлені у доку-
ментах, таких як «Мирний план «Три 
Основи», «Доктрина збалансованого 
розвитку «Україна 2030» і «Принципи 

поваги і справедливості». 
Його пріоритетами у зовнішній по-

літиці є відновлення територіальної ці-
лісності, гарантування безпеки і захисту 
прав громадян. Реалізація економічної 
програми Сергія Тарути дозволить за-
вдяки прискоренню економічного росту 
вивести Україну із кризи та реально під-
вищити благополуччя всіх мешканців.

У своїй програмі він гарантує надій-
ну підтримку і повагу в Україні людям 
праці, українським сім’ям, молоді, сту-
дентам, воїнам, пенсіонерам – усім гро-
мадянам рідної країни.

На час подачі документів у ЦВК 
Сергій Тарута – лідер політичної пар-
тії «Основа», народний депутат Укра-
їни, засновник громадських організа-
цій «Міжнародний республіканський 
клуб» і «Український форум», співзас-
новник об’єднання «Українська бізнес-
ініціатива», а також засновник музею 
«Платар».  

Сергій Олексійович Тарута – уродже-
нець села Виноградне, що під Маріупо-
лем, 1955 року народження. Закінчив 
Жданівський металургійний інститут і 
Донецьку державну академію управлін-
ня. Трудовий шлях починав слюсарем 
мартенівського цеху металургійного 
комбінату «Азовсталь». Його трудова ді-

яльність протягом багатьох років була 
пов’язана з металургією і надалі він 
очолив раду директорів корпорації ін-
дустріального Донбасу, яка під його ке-
рівництвом стала найбільшою в Україні. 

Після подачі документів у ЦВК Сергій 
Тарута сказав: «Я вдячний партії за під-
тримку моєї кандидатури. Ми в партії 
«Основа» визначаємо для себе завдання 
повернути повагу до людської праці – 
через гідні заробітні плати. Ми повинні 
повернути повагу до наших старших че-
рез гідні пенсії та медицину. Ми повинні 
повернути повагу до тих, хто навчаєть-
ся – забезпечити їм гідну роботу після 
навчання в університеті. Ми повинні 
повернути повагу кожній людині. Ми 
повинні повернути повагу держави до 
громадян, а громадян – до держави. Але 
для цього нам потрібно побудувати таку 
державу, яку будуть поважати», - сказав 
Сергій Тарута, коментуючи підсумки 
з’їзду. 

«Форум є одним із ключових міжнарод-
них заходів у Польщі, присвячених  питан-
ню співпраці та формуванню об’єктивного 
бачення спільних проблем Європи та Укра-
їни, та майданчик  обміну думками, позиці-
онування поглядів, напрацювання цікавих 
бізнес-контактів та бізнес-проектів, - пе-
реконаний голова обласної ради Віктор 
Овчарук. - Саме під час таких масштабних, 
так би мовити, конференцій і напрацьову-
ються зв’язки, які згодом переростають у 
велику співпрацю, реалізацію різноманіт-
них бізнесових чи соціальних проектів». 

Цьогоріч у Жешуві обговорювали  ак-
туальні питання майбутнього України по-
над 1200 осіб, серед яких відомі політики 
Європарламенту, такі як Ребекка Хармс, 
народні депутати України - Оксана Сироїд. 
Тут відбулося більше  тридцяти панель-
них дискусій на тему розвитку політичної 
та економічної співпраці між Україною та 

іншими європейськими країнами. 
Тематичний блок «Міжнародна політи-

ка» включав панельну дискусію «Старіння 
населення – соціально-медичний виклик», 
участь у якій взяв голова обласної ради 
Віктор Овчарук. Очільник Тернопільщини 
наголосив: «У рамках концепції «моральні 
аспекти перспективи старіння» увага має 
бути  спрямована на суспільно визнані та 
прийняті моральні цінності, норми, що 
легітимно практикує суспільство, і на ту 
роль, яку вони відіграють у соціальній ін-
теграції різних поколінь». 

У межах форуму діяв Східний виставко-
вий ярмарок, під час якого було презенто-
вано десять регіонів. На виставці була пред-
ставлена також Тернопільщина. Віктор 
Овчарук репрезентував відеоролик про 
Тернопілля. «Слід відзначити, що форум 
«Європа–Україна» має свою багаторічну 
традицію. Головне завдання конференції  

та виставок – створити умови для конкрет-
них дискусій про майбутнє, краще розпо-
вісти про себе, презентувати свої успіхи та 
бачення майбутнього і тим самим підвищи-
ти рівень розуміння європейцями того, що 
відбувається в Україні. Невід’ємною складо-
вою XII форуму «Європа–Україна» є міжна-
родна виставка – «Східний ярмарок». У ній 
взяли участь компанії та регіони, які пла-
нують встановити або розширити ділову 
співпрацю в Центральній та Східній Європі. 
Учасниками ярмарку стали майже 90 ком-
паній з Польщі, України, Молдови, Румунії 
та Угорщини. Сподіваємось, що цьогоріч-
ний захід не лише надав можливість пред-
ставити наші пропозиції, а й став шансом 
для поглиблення співпраці»,- підсумував 
Віктор Овчарук. 

На форумі та ярмарку побував Надзви-
чайний та Повноважний Посол України в 
Республіці Польща Андрій Дещиця.

У Жешуві  обговорили продовження реформ 
та модернізацію  України в ситуації 2019

24-25 січня в Жешуві (Польща) відбувся 12-й форум «Європа-Україна». 
Головна його тема - «Україна і Європа. Співпраця після 2019». 

Міська рада 
оплатить 
навчання 

9 студентів 
У Тернополі обрали 

студентів, за яких 
місто оплачуватиме 

навчання в магістратурі.
Підтримувати фінансово 

молодих людей вирішили, 
щоб мотивувати їх залишити-
ся працювати у рідному місті. 
Кандидатів відбирала кон-
курсна комісія на підставі по-
даних документів та врахову-
ючи результати голосування і 
співбесіди. 

З 16 кандидатів відібрали 
вісім студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» та одного 
студента напрямку підготов-
ки «Правознавство». За них 
Тернопільська міська рада 
буде оплачувати навчання в 
магістратурі уже з вересня 
цього року. 

- Під час роботи комісії 
було визначено, що саме ці 
професії у Тернополі є най-
більш актуальними і такими, 
що потребують заміщення 
кваліфікованими фахівцями, - 
розповіли у муніципалітеті. – 
З дев’ятьма відібраними спе-
ціалістами будуть укладені 
договори. Після завершення 
вищого навчального закла-
ду вони повинні будуть від-
працювати не менше трьох 
років у комунальних підпри-
ємствах, установах, організа-
ціях або виконавчих органах 
міської ради. 
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Що таке кір?
Кір – одне з найбільш заразних за-

хворювань, відомих у світі, яке швидко 
поширюється. За даними спостережень, 
9 із 10 людей, з якими контактувала ін-
фікована людина, теж захворіють, якщо 
вони не були щеплені.

Які симптоми кору? 
Першою ознакою, зазвичай, є зна-

чне підвищення температури, яке на-
стає приблизно через 10-12 днів після 
інфікування і триває від 4 до 7 днів. На 
цій початковій стадії можуть з'являтися 
нежить, кашель, почервоніння очей і 
сльозотеча, а також дрібні білі плями на 
внутрішній поверхні щік. Через декіль-
ка днів з'являється висип, спочатку, як 
правило, на обличчі і верхній частині 
шиї. Приблизно через 3 дні він поши-
рюється по всьому тілу, на руках і ногах. 
Тримається 5-6 днів і потім зникає. Од-
нак, симптоми кору люди часто сприй-
мають за грип, звичайну застуду або 
прояв алергії, тому навіть після появи 
характерного червоного висипу намага-
ються лікуватися вдома. 

Як передається кір? 
Вірус кору швидко передається 

повітряно-крапельним шляхом, тобто 
під час вдихання найдрібніших крапель 
слизу, які потрапили в повітря при чхан-
ні, кашлі або розмові хворого. Цей вірус 
може жити в повітрі та на поверхнях до 
двох годин після того, як інфікована лю-
дина залишила приміщення. При цьому 
хворий є заразним ще до появи висипу 
та до 4 діб після його появи. Необхідно 
дотримуватися «кашльового» етикету, 
самоізолюватися. Хворі з тяжким пере-
бігом кору, ускладненнями потребують 
госпіталізації.

Які ускладнення може мати кір?
Кір може мати серйозні наслідки, 

особливо у дітей віком до 5 років. Зокре-
ма, може спричинити запалення серед-
нього вуха (отит), запалення дихальних 
шляхів (бронхіт), пневмонію, діарею, 
енцефаліт і навіть призвести до смерті.

Хто під загрозою захворювання? 
Усі діти та дорослі, які не робили ще-

плення. Сьогодні існує високий ризик 
захворювання на кір серед дітей, які не 
були вакциновані згідно з календарем 
профілактичних щеплень. Підлітки і до-
рослі, які раніше не хворіли на кір і не 

робили щеплення, також вразливі до 
недуги. У дорослих кір зазвичай має на-
багато тяжчий перебіг.

Чи існують ліки від кору? 
Ні, специфічного лікування не іс-

нує. Хвороба із симптомами триває до 
декількох тижнів. Лікування спрямова-
не на полегшення стану і запобігання 
ускладненням. Проте, можна запобігти 
захворюванню, єдиний надійний метод 
профілактики кору – вакцинація.

Коли потрібно робити щеплення? 
Згідно з календарем профілактич-

них щеплень, вакцинувати дітей потріб-
но в 12 місяців і в 6 років, двома дозами.

Чи можливо його робити зараз, 
під час спалаху кору?

Так, це не є протипо-
казанням.

Що робити, якщо 
дитина не була щепле-
на вчасно?

Якщо дитина про-
пустила першу чи другу 
дозу вакцини за графі-
ком, лікарі закликають 
звернутися до медично-
го закладу і отримати 
безоплатне щеплення якомога швидше. 
Дорослим, які не були вакциновані про-
ти кору, також рекомендується зробити 
щеплення. В Україні за державні кошти 
здійснюється закупка вакцини лише 
для дітей. Дорослому українцю найпро-
стіше отримати вакцину в приватній 
клініці або купити в аптеці та принести 
її разом з чеком до свого лікаря, який 
зробить укол.

Якщо дитина контактувала з 
хворим на кір?

Необхідно негайно звернутися до лі-
каря. За рекомендаціями лікарів, якщо 
дитина контактувала з хворим на кір, 
вона має отримати вакцинацію проти 
кору протягом перших 72 годин. У дея-
ких випадках також показана екстрена 
профілактика шляхом введення імуно-
глобуліну.

Які є протипоказання до вакцина-
ції?

Гостре захворювання, що супрово-
джується високою температурою. Сер-
йозна алергічна реакція на попередню 
дозу вакцини чи відома алергічна ре-
акція на один із її компонентів. Захво-

рювання і стани організму, при яких 
після введення вакцини імунітет може 
не сформуватися (наприклад, в умовах 
хіміотерапії в онкологічних хворих; при 

вживанні великих 
доз стероїдних 
гормонів; при вжи-
ванні ліків, що при-
гнічують імунітет; 
при СНІДі). Вакци-
ною не щеплюють 
вагітних, оскільки 
вона містить живі 
віруси. Вакцинацію 
здійснюють на ета-

пі планування вагітності. 
Також скажіть лікарю, якщо: вам 

здається, що дитина хвора або приймає 
ліки; є алергія на медикаменти або їжу; 
є серйозні захворювання серця, легенів, 
нирок тощо; у дитини були судоми; з 
моменту останнього щеплення минуло 
менше, ніж 4 тижні. 

Стежте, щоб вакцину вводили 
правильно?

Вакцину ніколи не колють у сідни-
цю. Якщо потрапить у жировий про-
шарок, вона може втратити свої влас-
тивості. Після щеплення спостерігайте 
за дитиною, не йдіть з поліклініки од-
разу. Залишіться на 20-30 хвилин, щоб 
лікар міг побачити, що в дитини немає 

реакції негайного типу на вакцину. Не-
значне почервоніння та дискомфорт у 
місці ін’єкції, підвищення температури 
- це нормальна реакція дитини на ще-
плення. Ці симптоми - ознака того, що 
вакцина діє та організм дитини формує 
імунітет. Вони зазвичай самі минають 
за кілька діб. 

Батька слід звернутися до лікаря, 
якщо: у дитини є висока температура, 
яка важко збивається жарознижуваль-
ними препаратами; вона тремтить або 
здригається так, наче їй холодно; млява, 
дуже зблідла; дитина відмовляється від 
води та їжі, блює; виражено занепокоє-
на, довго плаче.

Чи можна захворіти після ще-
плення? 

Так, така імовірність існує, кажуть 
медики, жодна вакцина не може дати 
100% захист від захворювання. Проте, 
навіть якщо захворієте, хвороба буде 
мати більш легкий перебіг.

Чи можна дізнатися, чи є антиті-
ла до кору?

Так. Якщо немає медичної карти, в 
якій зафіксовані щеплення або факт 
хвороби, можна зробити аналіз крові на 
наявність антитіл до кору. Якщо він по-
зитивний - ви захищені, якщо негатив-
ний - ви не хворіли і, швидше за все, не 
були вакциновані.

Де вакцинуватися в Тернополі? 
У Тернополі діти до 18 років можуть безкоштовно вакцинуватися за 

календарем та надолужити пропущені щеплення у поліклінічних відді-
леннях міської дитячої комунальної лікарні за адресами: вул. Федькови-
ча, 16, бульв. Д. Галицького, 28, вул. Миру, 11, вул. Київська, 12, просп. Злуки, 
57 та вул. Морозенка, 7.

Для здійснення щеплень від кору батькам потрібно звернутися у Тер-
нопільську міську дитячу комунальну лікарню або до дільничного лікаря-
педіатра. 

Вірус кору живе в повітрі дві 
години після того, як хворий 

покинув приміщення
А починається хвороба, як звичайна застуда…

Спалах кору в Україні й на Тернопільщині наростає. За січень цьо-
го року кір забрав життя вже п’яти людей, тоді як за весь мину-
лий рік від цієї хвороби померло 16. У 2017 - четверо. Втім, смерть 
навіть чотирьох людей від хвороби, яку цілком реально подолати 
за допомогою імунізації, є величезним безглуздям, яке важко осяг-
нути у 21 сторіччі. Адже, за словами лікарів, ріст захворюваності 
насамперед пов’язаний із недостатнім рівнем вакцинації.

«Наш ДЕНЬ» зібрав найпоширеніші питання про кір і науково об-
ґрунтовані відповіді на них фахівців Міністерства охорони здоров’я 
України. 

631
Стільки випадків кору зареє-

стровано в Тернополі  протягом 
грудня 2018 року – січня 2019 
року, за інформацією відділу охо-
рони здоров’я міської ради. Поло-
вина хворих – це діти. 
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Ірина Кошелінська вишиває 
мальовничі куточки давнього 
Тернополя. Зображення 

із ретросвітлин жінка вміло 
переносить на полотно, 
ретельно підбирає кольори, 
аби відтворити особливу красу 
і настрій старовинних храмів, 
замків і вуличок. Часто роботи 
тернополянки плутають з фото – 
настільки точно вона відтворює 
зображення. Якщо ж дивитися на 
полотна здалеку, то зображення 
стає об’ємним і з’являється так 
званий 3-д ефект. 

Ірина Кошелінська розповідає про 
своє захоплення із блиском в очах. 

- Інколи мені здається, що я вміла ви-
шивати з народження, - усміхаючись, каже 
жінка. – Спершу створювала серветочки, 
картини, подушечки. Але дуже хотілося 
робити щось особливе... А Тернопіль для 
мене не просто місто, де народилася і живу 
я, мої батьки, бабусі і дідусі. Це щось дуже 
рідне і близьке. Я завжди любила дивитися 
старі чорно-білі фото, на яких зображений 
давній Тернопіль, багато старовинних кра-
сивих будівель, частина яких залишилися 
лише на фото. І ось одного разу з’явилася 
ідея вишити ці фото. Знайшла в інтернеті 
програму, яка перетворює зображення на 

схеми. Перша моя робота – вулиця Руська. 
Почала вишивати і спершу здавалося, що 
нічого не виходить. Лише коли закінчува-
ла, побачила, як гарно. 

Вишивання стало для пані Ірини 
справжньою терапією від депресії. Коли 
захворів батько, вона весь час піклува-
лася про нього. Потрібно було чергувати 
біля його ліжка і вдень, і вночі. Аби не за-
снути, бралася за вишивання. Це дуже від-
волікало і допомогло пережити цей важ-
кий період. 

- Коли тато побачив парафіяльний 
костел, який я вишивала, йому сподобала-
ся моя ідея, - розповідає майстриня. – Він 
ще застав цю красиву будівлю у нашому 
місті. Каже, його ще можна було відрес-
таврувати після вибуху. Але хіба радян-
ська влада могла допустити, щоб посеред 
міста стояв храм. Коли ж підривали його, 
то люди дуже плакали, молилися, ставали 
на коліна. 

Одну за одною Ірина Кошелінська 
знаходила старовинні фото, створювала 
схеми і вишивала їх. За чотири роки в її 
доробку з’явилося 15 робіт. Кожна з них – 
унікальна. Багатьох пам'яток на них уже 
немає. 

- Дуже багато красивих будівель у на-
шому місті знищили, - із смутком каже 
жінка. – У дитинстві нам про це не роз-
повідали, на жаль. Зруйнований костел 
єзуїтів, синагога, парафіяльний костел. 
На щастя, зберігся Катедральний собор. 
Пам’ятаю, у школі нас водили туди – там 
була картинна галерея. Я розшукую старі 
фото кінця 19 - початку 20 століття. Місто 
на них має особливий шарм і привабли-
вість. Стараюся обрати найцікавіші ка-
дри, а ще дізнатися історію кожної будів-
лі, почути розповіді старожилів про неї. 

На перший погляд картини нагадують 
звичайні фото. Але коли глянути ближче, 

видно акуратні хрестики. І хоч здається, 
що картини чорно-білі, насправді зобра-
ження створює більше десятка відтінків.

- При створенні схеми програма підби-
рає кольори, але я часто їх змінюю, адже 
хочу, щоб всі роботи були в одному стилі, 
- додає пані Ірина. – На кожній картині ви-
користовую від 12 до 16 відтінків. Їх так 
потрібно підібрати, щоб вони відтворили 
атмосферу давнини. Це чорно-білий мо-
нохром із зеленим відтінком. На перший 
погляд не видно, але я використовую сі-
рий, коричневий, зелений, білий, блакит-
ний тони. Інколи навіть потрібно брати 
дві нитки різних кольорів, щоб передати 
цей перехід. 

Пані Ірина із захопленням розповідає 
історію кожної будівлі, яку вона вишила 
– від пошуку фото до клопітливого під-
бору ниток, відображення найдрібніших 
деталей – пору дня, погоду, одяг. Одна із 
картин для неї особливо цінна – на ній зо-
бражена вулиця Івана Франка

- Це будівля сучасного кінопалацу 
– тоді це було польське гімнастично-
пожежне товариства «Сокул», збоку чи-
тальня, - розповідає майстриня. – Там далі 
у будинку працювала моя бабуся. Вона 
була компаньйонкою у пані. Сиділа біля 
вікна і вишивала, а дідусь йшов вулицею, 
побачив її і закохався. Така романтика. 
Вони одружилися і виростили четверо 
дітей, восьмеро внуків. Дуже шкодую, 
що не розпитувала своїх бабусів і дідусів 
та батьків про минуле нашого міста. Тоді 
здавалося, що вони будуть завжди, а зараз 
так хотілося б їх розпитати, почути історії 
про минуле. Навіть коли розглядаю старі 
фото і бачу на них людей, часто виникає 
думка: а якщо це мої рідні…

Зараз пані Ірина вишиває церкву Різд-
ва Христового.

- Дуже довго шукала гарне її фото – на 

щастя, знайшла і розпочала роботу, - роз-
повідає вишивальниця. – Взагалі я постій-
но перебуваю в пошуці нових сюжетів, 
тому прошу всіх надсилати мені давні 
фото. Зараз шукаю давню світлину «Вілли 
Грабовських». Мрію вишити щонайменше 
сотню картин. Відтворити не лише мину-
ле Тернополя, а й навідоміші замки і хра-
ми нашої області. У мене вже є Збаразь-
кий та Вишнівецький замки. 

Спершу над однією картиною працю-
вала 3-4 місяці. Зараз цей час скоротився 
майже удвічі. 

- Мені ця робота дуже подобається, - 
зізнається жінка. – Вона мене захоплює і 
заспокоює. Багато людей хочуть отриму-
вати миттєвий результат, а  тут навпаки 
потрібно скурпульозно працювати, аби 
досягти мети. Не раз випорюю фрагмен-
ти, коли бачу, що виходить погано, ре-
тельно підбираю відтінки. Найважче зо-
бразити людей і природу. Але ці елементи 
оживляють архітектуру, тож без них ніяк. 

За фахом Ірина Кошелінська – 
інженер-механік, змалку любила точні 
науки. Сьогодні ж не уявляє життя без 
вишивки. Її картини можна побачити у 
бібліотеці-музеї «Літературне Тернопіл-
ля», що на вулиці Івана Франка. 

- Наші відвідувачі в захваті від робіт 
пані Ірини, - розповідає бібліотекар Уляна 
Баран – Багато людей спершу думають, 
що це фото. Ми кілька разів організовува-
ли виставки цих картин, зараз вони в нас 
у постійній експозиції. Цікавляться цими 
картинами і старші люди, і молодь. 

Пані Ірина має особливу енергетику. 
Вона переконана: незважаючи на життєві 
труднощі, потрібно позитивно ставитися 
до життя, робити те, що подобається, ці-
нувати людей, любити своє місто і берег-
ти його історію. 

Юля ТОМЧИШИН.

Історія, 
вишита хрестиком
Тернополянка відтворює старовинні будівлі 

голкою і ниткою на полотні
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Утім, як зазначає пані Марія, 
ця нагорода присвячена 
усім жінкам, які борються з 

раком молочної залози. На жаль, 
статистика невтішна: лише на 
Тернопільщині щороку в  трьох 
сотень жінок виявляють рак 
грудей.  

- Маріє Володимирівно, ось уже 
16 років ви очолюєте обласне відді-
лення «Донни». Не виникало бажан-
ня залишити усе, знайти спокійніше 
заняття? Адже ваша робота – це 
чийсь біль, сльози, відчай…

- Жодної хвилини не думала про це. 
Я пішла в «Донну» за покликом серця. 

А хто, як не я? Нині в на-
шій організації чотири з 
половиною тисячі жінок, 
які перенесли недугу. Кож-
на з них – щодня бореться 

за життя. Ми допомагаємо, щоб воно 
стало повноцінним. Підказуємо, як 
жити далі, підтримуємо психологічно, 
надаємо юридичний супровід. Прово-
димо різні акції, аби привернути увагу 
суспільства до проблем онкології.  Для 
цих жінок особливо важливим є спілку-
вання. Донести, що рак грудей – це не 
вирок. Що світ і далі є кольоровим. Тим 
паче, ми забезпечуємо жінок, які втра-
тили молочну залозу, протезами. А та-
кож відповідною білизною, лімфорука-
вами. Робимо це безкоштовно. У цьому 
плані тісно співпрацюємо з  ортопедич-
ним науково-виробничим реабілітацій-
ним центром «Ортес ». Вдячна його ди-

ректору Людмилі Степанівні  Козак за 
розуміння і безвідмовність. 

- Щотижня ви відвідуєте хворих 
в обласному онкодиспансері. І знову 
пропускаєте через серце чужу біду. 

- Знаєте, у ці палати мали б частіше 
навідуватися наші можновладці. Чи-
новники, від яких  залежить комфорт 
перебування у подібних медичних за-
кладах, якість і вартість лікування. На 
жаль, ми часто забуваємо, що під одним 
небом ходимо. І хвороба не вибирає: 
бідний ти чи багатий. А наші матері, 
бабусі були мудрі, коли казали: прожив 
день до вечора – подякуй Богу. Треба 
насправді робити добро ближньому, а 
не лише роздавати обіцянки. 

- Ваше відділення міститься у не 
дуже зручному, тісному приміщенні…

- Звичайно, хотілося б більше про-
стору. Адже з жінками працює психо-

лог, наша Наталя Богданівна Швець. 
Тут ми вчимо жінок одягати білизну, 
лімфорукави. Спілкуємося.  Інколи 
жінки, які перенесли недугу, потребу-
ють не лише матеріальної підтримки, 
а й розуміння і доброго слова. На жаль, 
буває і таке, що вдома вони цього не 
отримують. Недавно прийшла до нас з 
трьома діточками молода жінка. Чоло-
вік п’є, в хаті – ні достатку,  ні затишку. 
Але ж поруч живуть люди, на місці – є 
сільська влада. Маємо бути уважніши-
ми один до одного. 

- Маріє Володимирівно, «Наш 
ДЕНЬ» щиро вітає вас із високою на-
городою. Бажаємо натхнення і нада-
лі допомагати людям.

- А я зичу всім вашим читачам бути 
здоровими. А ще у цьому непростому 
світі нам усім треба бути добрішими. 

Зіна КУШНІРУК.       

МАРІЯ ЛИНДА: «У цьому 
непростому світі нам усім 

треба бути добрішими»
З головою обласного відділення громадської організації 
Всеукраїнського об’єднання жінок-інвалідів «Донна» Марією 
Линдою ми зустрілися з гарної нагоди. Днями вона отримала 
високу нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. 

За цей час у закладі 
прийняли 15 тисяч 
відвідувачів та провели 

більше 1500 екскурсій і  сотні 
цікавих заходів. Рік тому 
відкритя «Центру науки 
Тернополя» відбулося завдяки 
«Громадському бюджету». 
Сьогодні – це єдиний науковий 
центр в Україні, створений на 
громадських засадах. Сюди 
приїздять не лише жителі 
Тернопільщини, а  й сусідніх 
областей. Це молодіжний та 
освітній простір, де проводять 
екскурсії, організовують лекції, 
презентації, квести, наукові 
шоу та тренінги. 

- Наука може бути ближчою, ніж 
ми можемо уявити, –  каже голова 
«Центру» Христина Білінська. - Тер-
нопіль був одним з перших міст, де 
розпочали проводити Наукові пікніки 
в Україні. Щороку ми збираємо тися-
чі охочих «доторкнутись» до науки. 
У  нас утворилася потужна команда 
із науковців різних галузей. Рік тому 
втілили у життя велику мрію й ство-
рили справжній «Центр науки Тер-
нополя», де кожен бажаючий зможе 
спробувати себе в ролі дослідника та 
винахідника. Заклад став туристич-
ною родзинкою Тернополя, адже до 
нас приїжджають звідусіль, навіть із-
за кордону.

Науковці зібрали 30 різних науко-
вих експонатів. Відвідувачі можуть по-
бачити «Пісок, що кипить», «Фігури 

Ліссажу», «Драбину Якова», «Нескін-
ченну парковку», «Зоотроп Едмар-
ка», «Маятник Максвелла», «Кісткову 
звукопровідність», арфу, що грає без 
струн і, навіть, «Модель гравітацій-
ного поля чорної діри». Цього року у 
«Центрі науки» запрацює лабораторія 
інновацій з сучасним 3Д обладнанням 
та робототехнікою. 

Знагоди святкування і завдяки 
допомозі меценатів у «Центрі науки» 
з’явилися нові експонати – прозоре 
фортепіано і квадровізор для проек-
тивної голографії.  

 Також у рамках святкування річни-
ці на базі «Центру науки» відкрили му-
зей ІТ-технологій, який упорядкували 
директор «Станції юних техніків» Олег 
Ковальчук та організація MagneticOne.
org. Тут представлені експонати з галу-

зі комп’ютерної техніки: одні з перших 
комп’ютерів – навчальний комплекс 
«Пошук», «Корвет», «Аїда»; продемон-
стровані накопичувачі інформації – 
від дискет, касет, до компакт-дисків 
та жорстких дисків різних ємностей; 
можна простежити еволюцію мате-
ринських плат, комп’ютерних мишок. 
Також тут можна побачити перші мо-
делі калькуляторів, друкарських ма-
шинок та арифмометрів, моделі фото-
техніки, звуковідтворюючої техніки, 
радіоприймачів і, як не згадати - один 
з перших телевізорів «Старт» 1958 
року випуску. Це один з перших музеїв 
інформаційних технологій, що створе-
ний спільними зусиллями людей, які 
передавали експонати з різних куточ-
ків України, зазначають його засно-
вники. 

Тут можна відчути себе винахідником! 
У Тернополі «Центр науки» відсвяткував першу річницю заснування 
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Україна Світ
«Україну кинули»:  

у Сеймі Польщі критикують ЄС  
через лицемірство 

Деякі країни Євросоюзу є лице-
мірними у своїх судженнях про «Пів-
нічний потік-2». Вони намагаються 
вести подвійну гру з Росією, таким чи-
ном кинувши Україну напризволяще. 
Про це заявив очільник польського Сей-
му Марек Кухцінський під час Форуму 
«Європа-Україна», передає «Польське ра-
діо». Він наголосив, що частина країн, з 
одного боку, хоче підтримувати Україну, 
проте з іншого - домовляються з Росією 
про спорудження газопроводу «Північ-
ний потік-2». «Адже відомо, що будівни-
цтво «Nord Stream 2», а пізніше й «Nord 
Stream 3», означає згоду на те, щоб Украї-
на стала несамостійною, що її кинули на-
призволяще. Росія в цьому контексті є 
найбільшою небезпекою і загрозою. Це 
удар проти Центральної Європи, а також 
- балканських країн», - сказав політик.
Чехії не вистачає робочих рук 

У Чехії планують збільшити удві-
чі квоти для українських працівників, 
пише «Радіо Свобода». Чеська економіка 
потребує близько 300 тисяч нових робочих 
рук, безробіття в країні на рекордно низь-
кому рівні - менше від 2 відсотків, тож іншо-
го виходу, аніж залучати працівників з-за 
кордону, чеські підприємці не бачать. І вже 
тривалий час лобіюють, щоб уряд Андрея 
Бабіша збільшив квоти у програмі для пра-
цівників з України із 19600 до 40000. Проти 
цієї програми виступають чеські профспіл-
ки, які кажуть: підприємці мали б підвищи-
ти зарплати своїм громадянам  та збільши-
ти додану вартість власної фірми, аби не за-
возити дешеву робочу силу.

Мільярд людей на Землі 
не мають доступу до 

електроенергії
Глобальна енергетична система люд-

ства рухається у напрямку до переваги 
електроенергії над усіма іншими вида-
ми енергії, але попри це мільярд людей 
на планеті не має доступу до електрое-
нергії. Про це заявив виконавчий дирек-
тор Міжнародного енергетичного агент-
ства Фатіх Біроль, повідомляє «Укрін-
форм». Живуть без світла чимало людей в 
Африці. Нещодавно негативною була і ста-
тистика в Індії, проте керівництву вдало-
ся це питання вирішити і надати доступ до 
електрики сотням мільйонів людей. 

Болгарія не «продаватиме» 
громадянство багатим 

іноземцям
Болгарія планує відмовитися від 

надання громадянства іноземцям на 
підставі зроблених інвестицій, пові-
домило міністерство правосуддя кра-
їни. Як зазначає «Reuters», влада Болга-
рії оголосила про скасування «продажу» 
паспортів після повідомлення, що Євро-
союз має намір оприлюднити відповід-
не попередження. Адже така практика 
сприяє проникненню іноземних орга-
нізованих злочинних угруповань в ЄС і 
збільшує ризик відмивання грошей, ко-
рупції та ухилення від сплати податків. 

Британка виходить заміж  
за… ковдру

Британка Паскаль Селлік з міста 
Ексетер вирішила «вийти заміж» за 
свою ковдру. Як пояснює жінка, пуховий 
виріб не тільки «приходить на допомогу 
в потрібний момент, але й чудово обійма-
ється», пише «Metro». Селлік хоче запро-
сити 10 лютого людей, щоб урочисто і на 
очах у свідків висловити свою любов ков-
дрі, «вийшовши заміж» за неї. Британка 
навіть придумала дрес-код для свята - пі-
жами, халати і плюшеві ведмеді. Людей, 

яких тягне до неживих об’єктів, назива-
ють об’ектофіламі, або об’ектосексуалами. 
До речі, жителька США вийшла заміж за 
залізничний вокзал.

У Росії школярі  
непритомніють від голоду
Учні шкіл Кемеровської області, 

що у Росії, почали непритомніти від 
голоду. Така ситуація спостерігається 
з учнями сільських шкіл і дітьми, яких 
привозять у школи із селищ, передає «Ін-
терфакс». Це пов’язано з соціальним роз-
шаруванням серед учнів. У батьків немає 
грошей, щоб нагодувати дитину зранку, 
а тим паче дати їй грошей на обід.

Наступною жертвою Путіна 
може стати Естонія

Нарва - невелике російськомовне 
місто на кордоні між Естонією і Росією. 
У НАТО побоюються загрози з боку Крем-
ля - саме сюди Путін може прийти «захи-
щати» населення. Місто стало прикор-
донним після розпаду СРСР, однак офі-
ційні справи тут ведуть естонською мо-
вою - її мають знати всі місцеві жите-
лі, пише «The Atlantic». Населення Нарви 
здебільшого складається з етнічних росі-
ян, які відмовляються вчити естонську і 
не користуються повноцінним громадян-
ством. Тому західні чиновники вважають, 
що це робить Нарву привабливою ціллю 
для Путіна. Він може вирішити прийти 
на «захист російськомовних» і окупува-
ти естонське місто. На Заході побоюють-
ся можливості повторення сценарію оку-
пації Криму та агресії Росії на Сході Украї-
ни. Але Естонія - член НАТО і ЄС. Можливу 
атаку 29 країн Альянсу включно зі США 
розцінюватимуть як агресію проти себе. 

Польща стане більш 
українізованою

Управління міського транспорту 
Варшави запровадить обслуговуван-
ня українською мовою в автоматах для 
продажу квитків на громадський тран-
спорт. З такою ініціативою виступив бур-
гомистр варшавського району «Воля» 
Кшиштоф Стшалковський, пише «Gazeta 
Wyborcza». Він наголосив, що у Варша-
ві проживають десятки тисяч громадян 
України, які навчаються, працюють і пла-
тять податки. «Таке рішення полегшить 
життя громадянам України і покаже, що 
Варшава є відкритим містом, яке дбає про 
комфорт усіх мешканців», - сказав Стшал-
ковський. Раніше українську мову в авто-
матах із продажу квитків на громадський 
транспорт запровадили Познань і Лодзь.
У ЄС більше не друкуватимуть 

купюр 500 євро
Європейський центробанк припи-

няє друкувати банкноти номіналом 
500 євро. В обіг їх ввели у 2002 році. 17 
із 19 центробанків Єврозони із 27 січ-
ня не випускатимуть в обіг банкно-
ти 500 євро. «Deutsche Bundesbank» та 
«Oesterreichische Nationalbank» продо-
вжать їхній випуск до 26 квітня. Водно-
час, банкноти номіналом 500 євро зали-
шаються законним платіжним засобом. Їх 
можна обміняти у будь-якому національ-
ному центробанку Єврозони. В Україні 
банки обмінюватимуть 
відповідні банкноти, до-
поки вони перебувати-
муть в обігу.

Шість партій отримали  
понад півмільярда

Нацагентство з питань запобіган-
ня корупції розподілило майже 565,7 
мільйонів гривень на фінансування 
парламентських партій у 2019 році. 
Про це повідомила прес-служба відом-
ства. Кошти розподілили таким чином: 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» 
- 143366100 гривень; «Народний фронт» 
- 145453400; Об’єднання «Самопоміч» - 
72090350; «Опоблок» - 61959000; Ради-
кальна партія Олега Ляшка - 48925700; 
ВО «Батьківщина» - 37317900 гривень. 
Крім того, «Самопоміч» додатково отри-
має 56568050 гривень за збереження 
гендерного балансу.

Відновлення Донбасу 
обійдеться у шалену суму

Щоб відбудувати Донбас потріб-
но близько $50 мільярдів щороку. Про 
це заявив директор Інституту трансфор-
мації суспільства, економіст і політолог 
Олег Соскін виданню «Главред». За слова-
ми експерта, де взяти такі гроші - невідо-
мо. Тому, вважає він, відновити регіон до 
«довоєнної» моделі - неможливо. «Шахти 
знищені, металургійний комплекс майже 
повністю занепав, хімічне виробництво - 
також. Люди, які могли все це утримува-
ти, теж пішли», - додав Соскін.

Ціни на Інтернет зростуть  
на чверть

Українські інтернет-провайдери бу-
дуть змушені підвищити ціни на Інтер-
нет до середини 2019 року в середньо-
му на 25 відсотків. Про це заявив голова 
Інтернет-асоціації України Олександр Фе-
дієнко. За його словами, перегляд тарифів 
необхідний внаслідок інфляції. «Зростає 
вартість валюти. А ми купуємо інтернет-
трафік за валюту», - зазначив він. Федієн-
ко наголосив, що в Україні Інтернет у рази 
дешевший, ніж у Європі. «За той пакет, що 
наш громадянин сплачує 3-4 долари, ви 
будете сплачувати за кордоном приблиз-
но 20-22 долари», - зазначив він.
Куди зникають дрібні монети?

Торік через банківську систему НБУ 
повернулося близько 1,5 мільйонів 
штук монет по 1, 2 і 5 копійки. А в обі-
гу перебуває майже 6 мільярдів штук дріб-
них монет. «Нацбанк спеціально не вилу-
чає з обігу монети номіналом 1, 2, 5 і 25 
копійок. Вони поступово повертаються 
до нас через банківську систему. Проте не 
можна сказати, скільки всього буде повер-
нено монет. Багато з них просто загуби-
ли. Ще якась кількість лежить у скарбнич-
ках українців. Можливо, коли ми оголоси-
мо про вилучення монет із обігу, процес 
піде активніше», - сказав голова НБУ Яків 
Смолій, пише «Сьогодні». Зараз монети до-
ставляють до спеціальних сховищ. Коли 
набереться певний обсяг, їх утилізують.

Економіка України -  
найменш вільна в Європі 

Такі дані наводить щорічний 
«Рейтинг економічних свобод» від 
«Heritage Foundation», пише україн-
ський економіст Володимир Компані-
єць у Facebook. Україна посіла 147 місце 
зі 180 країн у світі та останнє місце в Єв-
ропі. Економіка України визнана «пере-
важно невільною». Попереду нас еконо-
міки Гамбії, Камеруну, Єгипту, Гаїті та Ле-
сото. Очолюють рейтинг: Гонконг, Сінга-

пур, Нова Зеландія, Швейцарія, Австра-
лія й Ірландія. А замикають - Куба, Ве-
несуела, Північна Корея. Рівень свободи 
економік країн розраховується як серед-
нє арифметичне показників, серед яких 
свобода бізнесу, торгівлі, фінансового 
сектору, інвестицій, праці, монетарна та 
фіскальна свобода, гарантії прав влас-
ності, розмір бюрократичного апарату і 
ступінь захисту від корупції.

Які наслідки масової  
трудової міграції?

Україна посіла перше місце у рей-
тингу прогнозованого зростання тру-
дової міграції. Цьогоріч очікується зрос-
тання кількості заробітчан на 1,4 відсо-
тки. Тому зросте податкове навантажен-
ня на українців. Це пов’язано з необхід-
ністю формувати бюджет і резерви Пен-
сійного фонду, йдеться в аналітичному 
огляді «Global Economy Watch». Щоб фор-
мувати бюджет, доведеться збільшувати 
податки, або знімати соціальні функції 
держави. До десятки країн зі зростанням 
трудової міграції також увійшли Болга-
рія, Румунія, Литва, Угорщина, Латвія, 
Молдова, Хорватія, Росія і Білорусь. 

Банки відмовилися міняти 
українцям зношені долари
Українці не хочуть зв’язуватися зі 

зношеними і старими купюрами інва-
люти. Незважаючи на те, що за інструкці-
єю НБУ банки зобов’язані прийняти в касі 
«незначно постраждалі» банкноти, які 
зберегли ознаки платіжності, робити це 
вони відмовляються, пише «УБР». У служ-
бах підтримки двох держбанків - «Ощад-
банку» та «Укрексімбанку», які працюють 
зі зношеними грошима іноземних емітен-
тів, старі купюри приймають тільки на ін-
касо. Приміром, в «Укрексімбанку» за неї 
візьмуть 20 відсотків комісії. І будуть во-
зитися з грошима від півроку до двох ро-
ків. Це тому, що, наприклад, доларовим 
купюрам фізично треба перетнути океан, 
де експерти ФРС визначать справжність 
грошей і ухвалять рішення про відшкоду-
вання. Банки не дають жодних гарантій 
відшкодування. Бо, якщо американці не 
визнають купюри справжніми, платити 
не стануть. Фінансові аналітики кажуть: 
найкращий варіант для українців - взяти 
такі банкноти з собою на відпочинок. На-
віть у Туреччині і Єгипті збути потерті до-
лари набагато простіше.

Очікується дефіцит цибулі
Цибуля може знову подорожчати. 

Адже вітчизняної продукції не виста-
чає. Водночас, поставки з Казахстану опи-
нилися під загрозою. Звідти Україна пере-
важно завозила цибулю останнім часом. 
Овочесховища Казахстану стрімко порож-
ніють. Крім України, цибулю у них закупо-
вує Росія, Польща, Сербія, Македонія, Ру-
мунія та Молдова, пише «Інфо-Шувар». За 
останній тиждень відпускні ціни у Казах-
стані зросли на 5-7 відсотків. Крім того, 
ціна на цибулю збільшилась через суттє-
ве подорожчання послуг транспортних 
компаній. В Україні фермери поки не по-
спішають розпродувати вітчизняну цибу-
лю. Чекають, що до весни ціна ще зросте. 

Депутати пропонують 
заборонити пластикові пакети

Група депутатів Верховної Ради 
зареєструвала законопроект, який 
пропонує заборонити продавати 
пластикові пакети в магазинах та ін-
ших об’єктах роздрібної торгівлі. Як 
ідеться у пояснювальній записці, про-
понується заборонити реалізацію над-
легких і легких пластикових пакетів. 
Виняток - біорозкладні пакети і над-
легкі пакети для м’яса, риби та сипучих 
продуктів. Окрім того, документ перед-
бачає обов’язкове маркування пласти-
кових пакетів. Він націлений на скоро-
чення кількості безпечних відходів з 
поліетилену.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.

Новини nday.te.ua
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Струни серця

Діана зрозуміла: з тієї миті 
в неї більше нема сім’ї. Промай-
нули, мов у калейдоскопі, спога-
ди. І зупинилися біля чоловіко-
вої фотографії. 

Любомир був життєлюбом. 
А в його нотатнику залишили-
ся заплановані зустрічі, поїздки, 
інші справи… Він відійшов рап-
тово. Серце. Любомир був лі-
карем, проте завжди казав: не-
бесний годинник ніколи не за-
пізнюється і не поспішає. І чи-
єсь врятоване життя означає: 
«туди» ще не пора. А смерть не 
буває передчасною…     

- Я візьму ще цю картину…
- Які рідкісні книги! Можна 

вигідно продати…
- А не забагато для неї цієї 

шикарної квартири?..   
Це про неї, Діану, говори-

ли, що враз стала чужою навіть 
для дітей, яких виховала. А все 
через спадщину, яку ділила на 
власний розсуд чоловікова ро-
дина. Любомир заповіту не за-
лишив. Не встиг, бо ще не зби-
рався залишати цей світ. Та, й, 
зрештою, при житті нікого не 
обділив…       

…Діану, випускницю медич-
ного училища, скерували на ро-
боту у відділення, де працював 
молодий і перспективний Лю-
бомир Якович. Дівчину «просві-
тили»: він - удівець. Його дру-
жина їхала в таксі, сталася ава-
рія. Водій вижив, вона - ні. На 
Любомира Яковича поклала око 
старша медсестра, але… У ньо-
го двоє дрібненьких дітей. А ма-
нірна Нонна Марківна не готова 
стати їм матір’ю. Проте, з поля 
зору Любомира Яковича не ви-
пускала.

Діану плітки не цікавили. 
Вона була вдячна долі, що отри-
мала цю роботу. 

…На її чергуванні терміно-

во викликали Любомира Якови-
ча до важкого пацієнта. У вихід-
ний. Він приїхав до лікарні з ді-
тьми. 

- Можете приглянути за ма-
лими? - попросив Діану. - Сина 
звати Юрком. Доньку - Євою. 
Вона трохи з характером. 

Діана порозумілася з дітьми. 
- Як вам так швидко вдало-

ся? - запитав, повернувшись.
- У мене двоє молодших бра-

тиків і сестричка. Я часто їх бав-
лю, тому… 

- То ви з багатодітної сім’ї?..
…Чутки про те, що Любомир 

Якович «запав» на молоденьку 
медсестру, швидко поширилися 
відділенням.

- Не вірю, - сказала Нонна. - 
Діана - дівчисько. Зрештою, хто 
він, а хто вона? 

- Може, вирішив розважити-
ся, - пліткували. - Чи нянька для 
малих потрібна.  

Йому потрібна була матір 
для дітей. І дружина. Відкидав 
пропозиції товаришів познайо-
мити з гарненькою спокусни-
цею. Нонна також не цікавила - 
про її «нерівне дихання» до ньо-
го Любомир знав. 

Розповів батькам про симпа-
тію до Діани. Любомирові бать-
ки - також лікарі. 

- Медсестра, кажеш? Ще й ба-

гатодітної родини?! Може, вона 
хоче зі злиднів вилізти, тому 
й… закохалася в тебе? - мовила 
мати.

Батько був не таким катего-
ричним:

- Головне, аби до дітей добре 
ставилася. 

- Юрко з Євою полюбили її, - 
відповів на те Любомир. 

- Сподіваюся, не будеш шко-
дувати, що дозволив закрутити 
собі голову якісь нахабній мед-
сестрі. Але що подумають коле-
ги, знайомі? - не вгавала матір. 

- Мамо, якщо ти готова гля-
діти дітей…

- Ні, ні і ще раз ні! В мене ро-
бота і… своє життя. 

…Олімпіада Георгіївна, Лю-
бомирова мати, до нової неві-
стки ставилась холодно. А мо-
лодша Любомирова сестра з чо-
ловіком Діану взагалі ігнорува-
ли. Дехто з його друзів також не 
міг зрозуміти, чому одружився 
на «якійсь» медсестрі. І Нонна 
переживала «втрату». Щасли-
вими були тільки діти. 

Коли малі почали кликали 
Діану мамою, Олімпіаду аж пе-
ресмикувало. А Любомир радів. 
Він справді кохав свою дружи-
ну, хоча у це не всі вірили. На ро-
боті називали Діану поміж себе 
«нянькою». І тихо заздрили, 
коли Любомир відкривав перед 
нею двері автівки. Або коли Ді-
ана приходила на роботу в мод-
ній обновці.  

Любомир радив Діані всту-
пати до медінституту. Відмови-
лася. І пояснила: має бути дбай-
ливою матір’ю і дружиною. А 
навчання забиратиме час. 

Спільних дітей у них не було. 
Чому - ніхто не знає.     

…Юрко не хотів іти в меди-
цину, хоча наполягав і Любо-
мир, і його батьки. Діана пере-
конала чоловіка: не варто зму-
шувати сина робити те, що не 
миле серцю. Хоче вступати на 
факультет іноземних мов - хай 
вступає.  

- Дякую, мамо, ти у нас най-
краща! - обійняв Діану Юрко. 

Любомир здався. 
У медицину подалася Єва. 
…Любомира вітали з днем 

народження і з відзнакою, яку 
отримав нещодавно. За столом 
у модному ресторані зібралася 
родина, чоловікові друзі, дехто 
зі співробітників та друзів бать-
ків. Любомир запросив і Діани-
них рідних. Ніхто не прийшов. 
Вони знали про ставлення зяте-
вої рідні до своєї доньки. Тому 
вважали недоречним бути по-
руч із «панством». 

Коли настала черга дітей ві-
тати Любомира, вони подякува-
ли мамі Діані за те, що їх вихо-
вала, дбає про батька… Любо-

мир поцілував дружину і жарто-
ма мовив:

- Не було б Діани, не став би 
я завідуючим відділенням. І цієї 
нагороди, може, не мав би.  

Гості аплодували. А Любоми-
рова матір, сестра і її чоловік си-
діли, наче сфінкси…

Юрко одружився, щойно за-
кінчив університет. Єва - за рік 
до закінчення навчання. Про-
стора квартира, яку родина ку-
пила в новому будинку, стала 
ще більшою, коли діти перебра-
лися у власне житло.

…Любомир збирався до сво-
го товариша в інше місто. Отри-
мав запрошення на відкриття 
клініки. Діана також мала їхати 
з чоловіком. Але його раптово 
не стало…

Невдовзі після похорону на 
порозі з’явилися Юрко, Єва, Лю-
бомирова сестра з чоловіком і 
свекруха. 

- Прийшли забрати своє, - 
безцеремонно пояснили.

Олімпіаді Георгіївні нічого не 
було потрібно. Вона лише з єзуїт-
ською усмішкою спостерігала, як 
Юрко з Євою знімали зі стін кар-
тини, які колекціонував батько. 
А донька із зятем пакували кни-
ги із синової бібліотеки. Споку-
силися й на недешеві статуетки, 
подаровані Діані з Любомиром, 
та інші, за словами чоловікової 
родини, «дрібнички».    

- Як можна так чинити з 
матір’ю? З пам’яттю про бать-
ка? - збентежено запитувала Ді-
ана в дітей. 

- А ти нам не рідна мати, - ки-
нула на те Єва. - Ми маємо бабу-
сю, тітку, інших близьких роди-
чів. Хіба не так, Юрку?

Той промовчав. 
- Запудрила мізки брато-

ві, аби зі злиднів викарабкати-
ся, - «відривалась» Любомиро-
ва сестра. - На добро його по-
ласилась. На славу. Дружина за-
ввідділенням. Ах, ах, ах!!! Те-
пер ти - ніхто. Зрозуміла? Ніхто! 
Їхня мама, - кивнула у бік Юрка 
з Євою, - в могилі. А за те, що ти 
їх вибавила, брат заплатив тобі 
цією квартирою, дачею. Світ по-
казав. І, певно, грошей купу за-
лишив.     

Надивившись на «цирк», 
Олімпіада Георгіївна подалася 
до дверей. За нею - інші зі сво-
єю «спадщиною». Юрко з Євою 
мовчки оминули Діану. Їм услід 
з докором і тихою печаллю ди-
вився з фотографії, обрамле-
ної у траурну стрічку, Любо-
мир. Спершись на одвірок, тихо 
ридала Діана. Порожні місця на 
стінах, де щойно висіли карти-
ни, були схожими на її теперіш-
нє життя: вона не знала, чим 
його заповнити…

Ольга ЧОРНА.

Йдучи
Цей приспаний спокій 

нечутно зове
Знов стежку свою 

прокладати слідами,
Шукати незгублене, щире, нове...
Нести у рядках, а бува - 

між рядками.
Так хочеться вірити, як і колись,
Йдучи із думками 

засніженим раєм,
Де явне й надумане 

в слові сплелись - 
Поетів не тільки поети 

читають.
Володимир КРАВЧУК.

*        *        *
Дні втікають від нас, 

ніби граючись в піжмурки. 
Рік минув... і ми знову 

підводимо підсумки. 
Розгортаємо долі 

химернії кружева, 
А на них чорно-білі 

й червоні мережива.

Мерехтять у очах чорні смуги 
нещастя. 

Десь згубились між ними 
краплиночки щастя 

Вишиває червоним суворе життя 
І розлуки, і болі людського буття.

І для кожного доля 
мережить своє. 

Візерунки і радості, й смутку снує. 
Рік новий, який квапиться 

й швидко іде, 
На плечах нам мережива 

нові несе.

Буде все, як завжди: 
чорним вишите горе, 

А червоним любов і розлука, 
як море. 

Але я сподіваюсь, що долі все ж 
вдасться 

Хоча б зрідка, та вишити 
білим нам щастя. 

*        *        *
Кришталеву флейту 

принесла зима, 
І на ній із вітром виграє вона. 
В чарівному вальсі 

закружля сніжинки, 
Потім їх розсипе, 

наче намистинки.

А мороз картини на шибках 
виводить. 

Інколи й хурделиця світом 
хороводить. 

У біленькі шубки одяглись дерева. 
Недарма зима в нас справжня 

королева!

Коли сонця промінь 
все озолотить, 

Світ, неначе в казку, 
потрапляє вмить. 

Й хоч короткочасна 
ця земна краса, 

Та за неї щиро славлю я Творця!

Він про мене дбає з голубих небес, 
Посилає радість цих земних чудес. 
Під акорди флейти білої зими 
Вдячну пісню разом заспіваєм ми! 

Оксана ГУДЗЬ.

Сокровенне

Життєві сюжети

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці хору «Лісовчанка» із села Ліски Збаразького району - Іванка Павленчак,  
Галина Водзіцька, Наталя Гарагуц, Оля Плотнікова, Наталя Борис та Марія Деревецька.

Душа блаженно замирає,
Коли жіночий хор співає.
Не має значення, чи то столичний,
Чи то сільський - простий і звичний.
Пісні чудові з серця линуть, 
Злітають в небо, світом плинуть…

ЕСЕМЕСКАЗБЕРЕ  
ЛЮДИНА 
урожай  
в засіки… 

Чотири пори року дав Бог на 
світі цім. Чотири пори року є й у 
житті людськім. 

У потоці снігових розталин, 
під норовистий легіт вітерців і 
теплих сонячних промінчиків 
ожива земля і на ній все оживає 
– це прийшла весна, зеленню і 
квітами вона нас вітає.

У радості і муках народжу-
ється і людське життя – для про-
довження роду нашого, нашого 
майбуття.

Весняні квіти стають невдо-
взі плодами. Літній дощик і со-
нечко їх соком наливає. Так ма-
теринське й батьківське тепло 
всіх гріє і голубить. Дитинство 
залишається у спогадах – вже 
юність наступає. 

Всі квіти різнобарвні, а пло-
ди – розмаїті. Дитячі пустощі 
веселі, а дорослі – уже статечні, 
хмарками обов’язків і почуттів 
покриті. Все йде, все минає, день 
за днем збігає. Людина все, що 
посіяла і виростила, у відповід-
ний час збирає. 

Як дерева вкриються багря-
ним листям, як заплаче небо 
прохолодними дощами і у вирій 
лелеки відлетять, збере людина 
урожай в засіки, згадає літнє со-
нечко і буде зиму-зимоньку че-
кать…

Яка ж вона буде: зі слабкими 
морозами та іскристим снігом? 
Чи з колючим вітром, який сніг 
у замети намете?

Яке ж воно, життя, на ста-
рість буде? Тихе, спокійне, чи в 
болючій і безрадісній самотині 
пройде?

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.  

– Квіточко, котра година?
Ліда аж здригнулася. Вона 

крокувала на роботу напівтем-
ним безлюдним містом і думала 
свою довгу важку думу. Не помі-
тила одинокого перехожого, що 
так налякав її. 

– Десять по сьомій, – відпові-
ла, зиркнувши на годинник, і піш-
ла собі далі.

– Квіточко… – усміхнулася. 
Давно її так ніхто не називав. Аж 
запахло весною серед похмурого 
зимового ранку.

Ліда працювала в дитсад-
ку вихователькою. Дітей та свою 
роботу любила понад все у сві-
ті. Там, серед гамірливої малечі, 
вона була щасливою. Там знахо-
дила любов і щирість, там гамува-
ла свою душевну самоту… 

Була Ліда красунею зроду. 
Вродливими були її мама та бабу-
ся. Усі – русокосі, голубоокі, тон-
костанні – хоч картини малюй з 
них. А як співали! Не одному па-
рубкові той голос серце розкра-
яв. Доброю доля була і у мами, і в 
бабусі. А ось Ліді не пощастило в 
особистому житті. А все із-за ха-
рактеру норовливого. Знайшла 
собі хлопця в місті, де навчала-
ся в педучилищі, знехтувавши 
щиро відданим коханням сусіда-
односельця.

Жили вони окремо від Петро-
вих батьків, але часто сварилися. 
І де й моду Ліда таку взяла – тіль-
ки щось не по її, то уже й не роз-
мовляє з чоловіком. Спершу мов-
чанка кілька днів тривала, а потім 
і до місяця доходила. Вперті обоє. 
Ніхто першим не заговорить. Мов 
німі ходять по квартирі, наче чужі 
люди чи вороги закляті. Спочат-
ку донька посередником була. А 
ось коли вона виросла і вийшла 

заміж, то вже не було кому їх ми-
рити. 

Ось і нинішнього тижня у них 
в хаті панувала тиша. Кожен жив 
сам по собі. Чоловік, який працю-
вав у банку, приходив з роботи, 
лягав на диван і дивився телеві-
зор доти, поки й не засинав. Вече-
ряв він десь в кафе, а вдома, деко-
ли на вечір, пив молоко з булоч-
ками, які для себе купував. Ліда 
теж не вечеряла. Хіба що яблуко 
перехоплювала перед сном. Хлі-
ба в хаті не було, та й страви нія-
кої. Кухня сяяла чистотою, холо-
дильник відпочивав. Такий поря-
док Ліду влаштовував. Тепер вона 
мала менше хатніх справ, додому 
після роботи не спішила. Ось тіль-
ки на душі було кепсько. Десь, в 
глибині, вона відчувала, що ще 
любить свого чоловіка, але це її 
злило. 

А нині оце чуже « квіточко» 
весь день  у вухах стоїть. Ліді так 
не хотілося, щоб її Петро хоч раз 
так назвав. Або квітку подару-
вав… Замріялася. Згадалося, як 
кохала колись чоловіка, просто 
гинула за ним. А тепер, наче щось 
стоїть в грудях, якийсь клубок 
осоружний, що розділяє їх. 

Ледве доробила до кінця змі-
ни, вірніше двох змін, бо ж підро-
бляла сьогодні на ясельній групі. 
Ці малюки півторарічні такі ку-
медні, а ностальгічного настрою 
не прогнали. Коли забирали 
останню дитину, тато Остапчика 
запропонував її підвезти додому. 
Ліда погодилася. 

– Ось тут біля церкви стань-

те, – сказала, подякувавши. У хра-
мі світилося. 

– Піду помолюся, – вирішила, 
-  може легше стане.

Засніженою доріжкою попря-
мувала на подвір’я храму. Її обі-
гнала зграйка молодих дівчат, на-
певно студенток, які весело щебе-
тали, наче пташки. 

– Ти йому есемеску відправ, 
що хочеш його до нестями, – до-
линуло до Лідиних вух. Її наче 
струмом прошило. Вона зупини-
лася, дістала телефон. Знайшла 
чоловіків номер і відправила 
йому такі ж слова. Пішла до церк-
ви. Довго молилася.

–  Що я наробила? – думала.
–  Чи ж з глузду з’їхала, –  кар-

тала себе. 
–  Що мені зробилося? – не віри-

ла сама собі, що таке втнула. Додо-
му пленталася, мов побита. Знала, 
що зараз буде осоромлена і знище-
на. Відчинила двері. З кімнати до-
линула тиха музика. Пахло манда-
ринами і щастям. Горіли свічки. 

– Я бігав, ні, я літав на крилах, 
мов шалений, коли прочитав есе-
меску, – говорив Петро, цілуючи 
Ліду.   – Я не вірю своїм очам, рід-
на, кохана моя. Я так люблю тебе, 
просто до нестями…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Падав мокрий сніг 
з дощем. У такий 
непогожий день 

не те що їхати кудись 
не хотілось, а просто 
виникало бажання 
не виходити із теплої, 
затишної кімнати. 

Взагалі, Іра любила комфорт, 
а така погода пригнічувала її на-
стрій. Та що поробиш – робота є 
робота. Відправляють у відря-
дження – мусиш їхати. Склавши 
найнеобхідніші речі у дорожню 
сумку, Іра побачила крізь вікно, 
що таксі уже чекає. Похапцем за-
чинила двері, збігла вниз схода-
ми і сіла в машину.

До автобуса залишалось де-
сять хвилин. Тож в Іри ще був 
час, щоб купити у кіоску жур-
нал і кросворди, які неабияк до-
помагали згаяти час до прибут-
тя в інше місто. Її настрій тріш-
ки поліпшився, коли сіла у зруч-
не крісло комфортабельного ав-
тобуса.

За розгадуванням кросвор-
дів і читанням захопливих ро-
мантичних історій, Іра незчула-
ся, як приїхала на кінцеву зупин-
ку. Місто зустріло її ще більшою 
прохолодою і сирістю. Вона за-

куталась у теплий шарф так, що 
лише очі виднілися, і попряму-
вала до маршрутки. Якихось дві-
три зупинки – і дівчина дістала-
ся до місця призначення. Нарада, 
на яку її делегували, мала розпо-
чатись з хвилини на хвилину.

Іра автоматично витягнула з 
сумки записник і ручку на випа-
док, коли щось цікаве розповіда-
тимуть, хоч вона у цьому сумні-
валася.

Коли до залу увійшов допо-
відач, Іра буквально втратила 
дар мови. Сусідка по кріслу про 
щось нав’язливо її розпитувала, 
а дівчина невідривно поглядом 
провела доповідача від дверей 
до трибуни. Тоді, прийшовши до 
тями, опустила погляд. Крадько-
ма спостерігала за Сергієм, поки 
він говорив. Хоч зосередитись на 
самому змісті його слів вона так 
і не змогла. Щось незвідане при-
тягувало її погляд до цього висо-
кого, кремезного чоловіка. З нею 
таке вперше відбувалось…

– Бачу, вам сподобалась моя 
доповідь про умови ведення біз-
несу, – підійшовши до Іри, промо-
вив Сергій. 

А вона ще більше зніяковіла, 

що аж папку з ознайомлюваною 
інформацією випустила з рук.

Сергій, піднявши папку, до-
торкнувся до Іриної руки, яка 
була холодною.

– Давайте підемо до кафе, 
вип’ємо гарячої кави. Тут неда-
лечко, за рогом будинку. Заодно 
розкажете про себе, – запропону-
вав Сергій.

Іра мовчки кивнула головою. 
Вже коли вийшли з приміщення, 
вона спромоглася вимовити яки-
хось кілька речень для підтрим-
ки діалогу.

У кафе в них зав’язалася жва-
віша розмова. Кава розтопила не 
лише холод, а й оте незрозумі-
ле для Іри раніше заціпеніння. 
Їй здавалося, наче вона знає Сер-
гія все своє життя. Ще ніхто так 
не розумів її з півслова, як він. Аж 
дивно – вона ж його знає якихось 
кілька годин, а хотілося слухати і 
слухати його кумедні розповіді з 
життя та дотепні жарти.

Як мить промайнули для Іри 
хвилини зустрічі з Сергієм. Коли 
вийшли на вулицю, він запропо-
нував дівчині провести її до готе-
лю, у якому вона зупинилася. До-
рогою їм зустрічалося багато за-

коханих пар.
– А я й забув, сьогодні ж День 

святого Валентина – свято зако-
ханих, – вигукнув Сергій.

– І я забула. А взагалі цей день 
для мене ніколи не був святом – 
ні з ким було його відзначати… – 
продовжила Іра.

– А ти віриш у кохання з пер-
шого погляду? Я, мабуть, вірю. 
Бо сьогодні, зайшовши в ауди-
торію, одразу тебе запримітив, – 
після тривалої паузи сказав Сер-
гій.

Іра нічого не відповіла, лише 
загадково усміхнулася, озирну-
лась навкруги. Її уже не пригні-
чував холод, а сніжинкам, які 
безперестанку сипались з неба, 
вона підставляла обличчя і теплі 
долоні…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Невигадана історія
Підставляла сніжинкам долоні

«А ти нам  
не рідна 
мати…»

Етюд
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*     *     *

Український шпажист Богдан 
Нікішин виграв бронзову нагоро-
ду на фехтувальному турнірі в ка-
тарській Досі. У першому матчі укра-
їнець переміг представника Гонкон-
гу Фон Хой Суня, потім здобув перемо-
гу над співвітчизником Ігорем Рейзлі-
ним та вибив з боротьби нідерланд-
ського фехтувальника Баса Вервейле-
на. У поєдинку за потрапляння у пів-
фінал Нікішин виявився сильнішим 
за росіянина Сергія Біду. В 1/2 фіналу 
український шпажист програв 23-річ-
ному іспанцеві Юлену Перейрі. Таким 
чином Нікішин втретє у кар’єрі виграв 
бронзову медаль на турнірі в Досі. Ра-
ніше лідер збірної України піднімався 
на третю сходинку п’єдесталу пошани 
у 2014 і 2006 роках. 

*     *     *
У Солт-Лейк-Сіті розпочався 

перший етап Кубка світу з фехтуван-
ня на шаблях. Ольга Харлан не брала 

участь в кваліфікації, тому стартува-
ла відразу з 1/32 фіналу. Українка сен-
саційно програла вже в першому поє-
динку француженці Малині Вонгсава-
ті - 14:15.

*     *     *
Олена Костевич та Олег Омель-

чук завоювали золото на міжнарод-
ному турнірі H&N Cup в Мюнхені. 
Вони перемогли в стрільбі з пневма-
тичного пістолета на дистанції 10 м в 
міксті. Костевич з Омельчуком показа-
ли результат 488.3 очка та встановили 
новий рекорд світу, який раніше нале-
жав росіянам Віталіні Бацарашкіній та 
Артему Чорноусову. Для Костевич зо-
лота медаль у Мюнхені стала третьою. 
Українка двічі піднімалася на перше 
місце H&N Cup в перший день змагань.

*     *     *
У канадському місті Давфин 

відбулася традиційна “Українська 
ніч”(Ukrainian Night), під час якої 
хокеїсти місцевої команди “Давфин 
кінгз” (Dauphin Kings) вийшли на 
лід в одязі з українським тризубом. 
Містечко Давфин – у провінції Маніто-
ба, де є чимало вихідців з України. Кож-
ного року вони організовують “Україн-
ську ніч”, або ж “Вечір української спад-
щини”. Цього разу право першого вки-
дання отримав відомий тренер Бар-
рі Троць. Однак вкидав він не шайбу, 
а два шматки ковбаси. Предки Баррі 
Троця – теж вихідці з України. А сам він 
у 2018 році виграв Кубок Стенлі – най-
престижніший трофей НХЛ з клубом 

“Вашингтон Кепіталс”. Перед тим, як 
помічник тренера збірної Канади, він 
перемагав на Чемпіонаті світу 2003 
року. Зараз Баррі Троць очолює “Нью-
Йорк Айлендерс”.

*     *     *
Каратистка Анжеліка Терлю-

га стала першою на етапі Karate1 
Premier League в столиці Франції. Та-
кож бронзову медаль Україні приніс 
Станіслав Горуна. На шляху до півфіна-
лу Анжеліка Терлюга перемогла пред-
ставниць Естонії (3-0), США (5-3) і Япо-
нії (6-0). Ще одну японку Фуміку Ішіхай 
одеситка пройшла за додатковими по-
казниками (0-0). У фіналі Анжеліка ви-
грала у полячки Дороти Банашчік з ра-
хунком 4-0.

*     *     *

Українська легкоатлетка Ярос-
лава Магучіх повторила юніорський 
світовий рекорд та встановила нове 
європейське досягнення в стриб-
ках у висоту. На міжнародному турні-
рі в чеському Хусточепі 17-річна дівчи-
на з третьої спроби підкорила планку 
на висоті 1,99 м. Українка не лише оно-

вила свій юніорський рекорд Європи 
в приміщенні, але й повторила світо-
ве досягнення американки Вашті Кан-
нінгем. Стрибок на 1,99 м приніс Ма-
гучіх друге місце. Першою за рахунок 
меншої кількості спроб на висоті 1,99 
м стала ще одна українка Катерина Та-
башник, яка в Чехії встановила новий 
особистий рекорд.

*     *     *
Головний тренер збірної Украї-

ни Андрій Шевченко відвідав матч 
21-го туру чемпіонату Італії між “Мі-
ланом” і “Наполі” на стадіоні “Сан-
Сіро”. “Мілан” вручив своїй леген-
ді пам’ятну футболку клубу. Шевчен-
ко, взявши в руки мікрофон, звернув-
ся до вболівальників на “Сан-Сіро”. “Ви 
назавжди в моєму серці! Уперед “Мі-
лан”, уперед “Мілан!”, – сказав він.

*     *     *
Два українських велосипедис-

ти виграли загальний залік Кубка 
світу з велотреку за підсумками се-
зону-2018/2019. На останньому шос-
тому етапі в Гонконзі Олена Старико-
ва зайняла четверте місце в спринті і в 
сумі набрала 2100 очок за сезон. Це на 
100 очок більше, ніж у чемпіонки сві-
ту-2013 і бронзового призера Олімпій-
ських ігор-2012 Лей Вайс, яка виграла 
чотири з чотирьох етапів Кубка світу, 
на яких виступала. Ще один українець - 
Віталій Гринів - виграв загальний залік 
Кубка світу в скретчі серед чоловіків. У 
цій дисципліні велосипедисти змага-
лися на чотирьох етапах і українець на-

брав 1280 очок, на 35 очок випередив-
ши свого найближчого переслідувача 
австрійця Стефана Матцнера.

*     *     *
На турнірі PSD Bank Indoor 

Meeting у Дортмунді Марина Килип-
ко у змаганнях зі стрибків з жерди-
ною розділила друге місце з німке-
нею Катаріною Бауер. Обидві з пер-
шої спроби подолали 4,40 м. Перемо-
гла швейцарка Ангеліка Мозер (4,55 
м). Христина Гришутина з результа-
том 6,37 м була четвертою зі стриб-
ків у довжину. Виграла змагання біло-
руска Настасья Мірончук-Іванова (6,60 
м). Анастасія Бризгіна п’ятою перетну-
ла фінішну лінію на дистанції 300 ме-
трів (38,62 с). Час переможниці – нім-
кені Лаури Мюллер – 37,38 с.  На зма-
ганнях в Ірсоні (Франція) Лілія Клінцо-
ва посіла друге місце зі стрибків у ви-
соту (1,81 м). Дар‘я Кучіна була шос-
тою (1,69 м).  У змаганнях зі стрибків у 
висоту серед чоловіків виступали від-
разу три українці. Дмитро Дем’янюк і 
Андрій Проценко подолали по 2,17 
м. Дмитро зробив це з першої спро-
би і став третім, а Андрій використав 
дві спроби на цій висоті і посів четвер-
те місце. Олександр Баранніков з ре-
зультатом 2,13 м був дев’ятим. Сер-
гій Никифоров виграв турнір Karsten 
Warholm International. Українець тра-
диційно змагався зі стрибків у довжи-
ну. З шести спроб у Никифорова було 
дві результативні, а для перемоги 
йому вистачило 7,65 м.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля

Російські журналісти повідомили, 
що 29-річний захисник збірної Укра-
їни та “Шахтаря” Ярослав Ракицький 
вже успішно пройшов медогляд в “Зе-
ніті”. Він приступить до роботи з пі-
терцями на другому зборі, який про-
йде з 1 по 10 лютого в іспанському 
Аліканте. Загальні витрати на пере-
хід, без урахування зарплати футбо-
ліста, складуть 12 мільйонів євро.

Таким чином ще один громадянин 
України ось так запросто у період ві-
йни переїжджає на територію ворога.

І хоча із самим Ракицьким та його 
поглядами й переконаннями україн-
ським уболівальникам усе давно зро-
зуміло, все ж дехто ще й досі намага-
ється виправдати вчинок футболіста, 
на якого донедавна всерйоз розрахо-
вував головний тренер національної 
збірної України Андрій Шевченко.

Та найприкріше те, що Ярослав у 
цьому сенсі далеко не один. На Росії 
грали і грають багато наших співгро-
мадян, яким заробітки значно важли-
віші за почуття патріотизму та долю 
країни, яка виховала їх.

Причому географія таких “без-
принципників” досить широка: від 
представників Криму та Донбасу - 
до уродженців центральної частини 
України та навіть Галичини і Волині. 
Гроші ж не пахнуть…

У першій частині сезону в росій-
ській Прем’єр-лізі грали 6 “україн-
ських козаків-перевертнів”. Насампе-
ред, варто звернути увагу на недав-
нього чемпіона Росії у складі москов-
ського “Локомотива” Тараса Миха-
лика. Хлопець із волинського Любе-
шова і в Україні “прославився” своєю 
прихильністю до комуністичних ідей, 
навіть свого часу брав участь у вибо-
рах до Верховної ради, активно під-
тримуючи у себе на Волині кандида-
та від тоді ще дозволеної Комуністич-
ної партії. Щоправда, футболіст київ-
ського ЦСКА, “Закарпаття”, “Динамо” 
та збірної України переїхав у столи-

цю сусідньої держави ще до початку 
буремних подій – 2013-го року. Однак 
у його нечастих висловлюваннях про 
українсько-російські стосунки відчу-
вається явний крен у бік Москви.

А от уродженець Керчі Ігор Калі-
нін банально втік з України у північні 
краї, коли в луганській “Зорі” його офі-
ційно назвали організатором матчів із 
повним маніпулюванням результатів. 
2017-го він опинився в астрахансько-
му “Волгарі”, а згодом транзитом че-
рез “Краснодар” і в казанському “Рубі-
ні”, де переважно гріє лавку запасних 
і досі.

До речі, та ж “Зоря” нещодавно по-
вернула з Росії хлопця з Чернівців Іго-
ря Чайковського. Великий патріот 
України у висловлюваннях головний 
тренер луганської команди Юрій Вер-
нидуб просто закрив очі на те, що цей 
пілігрим легковажно поїхав на заро-
бітки в “Анжи” з Махачкали 2017 року 
якраз із його команди.

Але найбільш українським клу-
бом в елітній лізі російського футбо-
лу є “Урал” з Єкатеринбурга. Тут про-
писався “правдивий галичанин” Ярос-
лав Годзюр з Івано-Франківська. Вар-
то зазначити, що в російський футбол 
він перебрався далекого 2006-го і від-
тоді звідти не вилазить, отримавши 
вже російське громадянство. Грає за 
“уральців” і колишній захисник “Шах-

таря”, “Іллічівця”, “Ворскли”, “Дніпра”, 
“Металіста” та збірних України різних 
вікових категорій Денис Кулаков (на-
родився в Харківській області). Він, на 
відміну від одноклубника, їсть росій-
ський хліб з 2015-го.

А головним тренером колекти-
ву з Єкатеринбурга є колишній фут-
боліст “Чорноморця”, “Дніпра” та збір-
ної України одесит Дмитро Парфьонов. 
Він у 1998 році перейшов у москов-
ський “Спартак” і залишився на Росії, 
поїздивши з багатьма клубами і як гра-
вець, і як тренер. У тренерському цеху 
на Росії також працював Юрій Калит-
винцев (очолював “Волгу” та москов-
ське “Динамо”), зараз він безробітний.

Ще одним персонажем з україн-
ським слідом у російській Прем’єр-лізі 
є 21-річний Данило Лісовий. Уродже-
нець Москви 2011-го опинився у сис-
темі київського “Динамо”, навіть зі-
грав 25 ігор за збірну України U-17, 
але 2015-го повернувся на історичну 
батьківщину в “Зеніт”, а зараз висту-
пає за “Арсенал” (Тула).

У другому за рангом дивізіоні ро-
сійського футболу – ФНЛ – теж не бра-
кує наших земляків. Сергій Шевчук 
з Макарова Київської області висту-
пає за “Тамбов”, Олександр Касьян із 
Безіменного Донецької області лише 
кілька днів тому перейшов з “Томі” в 
узбецький “Новбахор”, Віталій Федо-
рів з футбольної династії, яку пода-
рував світові Жидачів Львівської об-
ласті, і далі без тіні сумнівів бігає за 
“Нижній Новгород”, Павла Степанця з 
Городні Чернігівської області занесло 
аж у Владивосток, де він грає за “Луч”, 
Олександр Філін з Сімферополя ота-
борився в “Хімках”.

А найбільше представництво 
українців у ФНЛ донедавна мав “СКА-
Хабаровськ”. Там першу частину сезо-
ну провів донеччанин Віталій Федо-
тов (де продовжить кар’єру – невідо-
мо), звідти киянина Дениса Дедечка 
в “Олександрію” висмикнув Володи-
мир Шаран. Там же непогано себе по-
чував уродженець західноукраїнсько-
го Дубно Рівненської області Віталій 
Приндета.

Словом, кому війна, а кому…

18 команд, понад 200 учасників 
з Києва, Одеси, Миколаєва, 
Кривого Рогу, Луцька, Львова 

та Тернополя взяли участь у змаганнях 
«TernopilHockeyClassic»  з хокею на озері. 

Це – різновид класичного хокею, але з декількома 
відмінностями. Адже у цьому виді спорту відсутні бор-
ти, що захищають, немає воротарів і гра проводиться на 
відкритому повітрі. У Тернополі турнір відбувся на за-
мерзлому озері.

Змагання з хокею на озерах та відкритих водоймах 
доволі популярні в усьому світі. Завдяки озеру Терно-
піль має можливість приймати та проводити такі тур-
ніри на всеукраїнському рівні. Планується, що в по-
дальшому змагання вийдуть на міжнародний рівень і 
участь у них прийматимуть ще й іноземні команди. 

*     *     *

Запроданців додалося

Попри не надто сприятливу погоду, 
27 січня у Кременці відбувся ХІ 
традиційний зимовий турнір з 

міні-футболу на приз футбольного клубу 
«Кремінь». 

Захід пройшов біля підніжжя однієї з Кременецьких 
гір, на міському стадіоні в атмосфері спортивної бороть-
би та азарту. Призери змагань: перше місце – ФК «Нива» 
(с. Колодно, Збаразький р-н), друге – БФК «Арсенал» 
(с. Білокриниця), третє – НФК «Три валети» (м. Креме-
нець).

Навіть у роки російської агресії чимало українських 
футболістів не бачать нічого поганого в тому, аби 
виступати на Росії. Днями їх лави поповнив футболіст 

«Шахтаря» Ярослав Ракицький, повідомляє Depo.
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Регулярна підгодівля 
птахів у складний 
для них час 

допоможе їм вижити у 
люті морози й заметілі. 
Однак дуже важливо 
давати їжу регулярно. 
Найгірше, що може 
статися в сувору зиму - 
це збій в підгодівлі або ж 
її припинення взагалі.

 Найкращим кормом для 
птахів є звичайне соняшникове 
насіння, але пам’ятайте, воно 
має бути не смаженим. Дрібним 
птахам, що мають маленький 
дзьоб, важкувато добути ядро 
зі шкаралупи, тому радимо 
дещо потовкти насіння. Крім 
того, годівнички можна напо-
внювати просом, подрібненим 
кукурудзяним зерном. До речі, 
якщо у вас немає годівниці, смі-
ливо насипайте корм на сніг. До 
такого імпровізованого «сто-
лу» теж злітатимуться птахи, 
хоча дятлів і повзиків там не 
побачиш. Ці люблять годувати-
ся на підвішених годівничках. 
До корму можна підмішувати 
насіння маку в невеликій кіль-
кості. Ним люблять ласувати 
чижі й зеленяки. Для зимової 
підгодівлі дроздів (чорного, 
чикотня тощо), викладайте на 
сніг шматочки яблук і грушок.

Раціон птахів - це корм, 
збагачений вуглеводами та 
жирами. Саме ці речовини до-

поможуть поповнити життєво 
необхідні жирові запаси, такі 
важливі для виживання птахів 
у довгі холодні ночі. За таким 
кормом не варто ходити да-
леко до супермаркету чи пта-
шиного ринку, адже ідеальну 
поживу для птахів із високим 
вмістом жиру, кожен знайде 
на своєму кухонному столі. 
Рештки від сала, кістковий мо-
зок, залишки топленого жиру, 
крихти тістечок, печива тощо 
- усім цим можна сміливо ді-
литися з птахами взимку. Тіль-
ки пам’ятайте, щоб уникнути 
можливого поширення захво-
рювань, не годуйте птахів си-
рими кістками чи м’ясом. І не 
забувайте також про те, що ці 
наїдки можуть приваблювати 
до годівничок котів.

 Не варто годувати птахів 
гречаними, пшеничними, яч-
мінними крупами, а також ри-
сом і пшоном. Два останні види 
круп розбухатимуть у шлун-
ках птахів і завдаватимуть їм 
додаткових неприємностей у 
холоди. Також не варто загодо-
вувати птахів хлібом. Оскільки 
хліб для голодного птаха, як 
попкорн для голодної люди-
ни - швидко наповнює пустий 
шлунок, але не має поживної 
цінності для птахів. Окрім того, 
така їжа приваблює до годів-
нички переважно голубів (осо-
бливо в містах).

ДЗВІНОЧОК 
КАРПАТСЬКИЙ 

Чудовий багаторічний дзві-
ночок, який можна вирощувати і 
як однолітник із сортами білого, 
блакитного і фіолетового кольо-
рів. Його гібриди, які з’явилося 
останнім часом у продажу, цві-
туть у рік посіву. Насіння трохи 
присипають землею (субстрат 
дернової землі, перегною, піску в 
співвідношенні 1:1:0,5 або готова 
грунтосуміш для квіткової роз-
сади) і поміщають у дуже світле 
місце. Температура утримування 
+16...+20°С. Сходи з’являються 
через 18-25 днів. Загартовану 
розсаду висаджуємо у відкритий 
ґрунт у травні на відстані 15-20 
см.

ГВОЗДИКА САДОВА

Цей розкішний багатолітник 
представлений найрізноманіт-
нішими сортами з малоквітко-
вими суцвіттями. Більшість їх 
гібридного походження; махрові 
відомі за назвою гвоздики Шабо. 
Запашні квітки в цієї гвоздики 
з’являться тільки через 5-6 мі-
сяців після посіву, тому сіють 
її дуже рано: наприкінці січня 
- початку лютого. При цьому на-
сіння розкладаємо в борозенки 
глибиною 3 мм, зроблені в суб-
страті паличкою або лінійкою 
через кожні 2-2,5 см. Насіння за-
сипаємо прожареним річковим 
піском. Потім на посудину над-
ягаємо поліетиленовий пакет 
для збереження вологи, посіви 
на підвіконні притінюємо по-
двійною газетою й тримаємо при 
температурі +18...+20°С. Коли 
з’являться сходи, газету забира-
ємо, опісля знімаємо й пакет. Сі-
янці тримаємо якнайближче до 
світла, якщо вони витягаються – 
досвічуємо фітолампами.

ВЕРБЕНА ГІБРИДНА 

Прекрасний однолітник, який 
до вподоби багатьом квіткарям. 
Вербена вишукано й розкішно 
виглядає в парадних елементах 
оформлення ділянки. Насіння ви-
сіваємо в легкий пухкий субстрат 
для розсади квіткових культур. 
Посіви тримаємо при темпера-
турі +18...+20°С. Насіння сходить 
протягом 10-20 днів довго і не-
дружно. Щоб прискорити про-
ростання, їх добре потримати в 
будь-якому стимуляторі росту. 
Оскільки сходи чутливі до над-
лишку вологи, поливаємо їх аку-
ратно вистояною водою кімнат-
ної температури й тільки після 
того, як підсохне верхній шар 
субстрату. Зміцнілі сіянці пікіру-
ємо, потім поступово загартову-
ємо. 
ПЕЛАРГОНІЯ ЗОНАЛЬНА

Без цього дуже популярного 
багатолітника в літньому оформ-
ленні дачі, балкона, тераси про-
сто не обійтися! Різноманітність 
сортів розрахована на будь-який 
смак. Наприкінці січня - початку 
лютого вже можна сіяти на роз-
саду й пеларгонію зональну. Схо-
дам цієї рослини, яка буде цвісти 
ціле літо, потрібне гарне освіт-
лення й температура +20...+24°С. 
У березні сіянці пікіруємо й пере-
носимо в більш прохолодне при-
міщення.

Господар

ХАРЧОВА СОДА Й ОЛІЯ 
ЕВКАЛІПТА

Звичайна харчова сода є одним із кра-
щих натуральних продуктів для домаш-
нього еко-прибирання. Завдяки абразив-
ній дії вона допомагає відчистити від жиру 
будь-яку, навіть дуже делікатну поверхню.

2 столові ложки харчової соди, 1 сто-
лова ложка рідкого органічного мила, 10 
крапель ефірної олії евкаліпта, 2 склянки 
води (500 мл).

Насамперед помістіть всі інгреді-
єнти в глибоку миску. Далі змішайте їх 
дерев’яною або силіконовою спатулою. 
Перелийте в сулію з пульверизатором. Роз-
порошіть вміст на меблі й залиште діяти 

на 5 хвилин. Потім протріть вологою губ-
кою або чистою тканиною, щоб видалити 
залишки жиру.

ЛИМОННИЙ СПРЕЙ
Лимонна кислота, яку містить лимон-

ний сік, робить його одним із кращих за-
собів, що розм’якшують жир, який нако-
пичується на кухонних меблях. Також  він 
має дезінфікуючий ефект. Інакше кажучи, 
усуває бактерії та неприємні запахи.

125 мл лимонного соку, 62 мл  гарячої 
води.

Розведіть лимонний сік у гарячій воді, 
а потім перелийте в пляшку з розпилюва-
чем. Розпорошіть на кухонні меблі й зали-
ште на кілька хвилин. Протріть поверхню 

губкою й промийте чистою водою.
ХАРЧОВА СОДА 

Й ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Ефірна олія чайного дерева є 100% на-

туральним інгредієнтом, який допомагає 
знежирити кухонні меблі, а харчова сода 
підсилює цей ефект. Нанесіть цей засіб на 
поверхню й він відразу видалить сліди 
жиру, залишивши при цьому приємне від-
чуття чистоти.

3 столові ложки харчової соди (45 г), 
15 крапель ефірної олії чайного дерева, 1 
склянка води (250 мл).

Розмішайте харчову соду в склянці 
води, а потім капніть у нього олію чай-
ного дерева. Змішайте все за допомогою 
дерев’яної ложки, поки не отримаєте од-
норідний продукт. Нанесіть розчин на ме-
блі й залиште на кілька хвилин. Протріть 
губкою або тканиною, а потім помийте по-
верхню чистою водою.

Очистити від жиру кухонні меблі не така вже й проста справа. Ви й самі 
прекрасно це знаєте. Проте, зовсім не обов’язково скуповувати «чарівні» за-
соби, які так люблять рекламувати по телевізору. З одного боку, вони дійсно 
дуже ефективні, не будемо це заперечувати. Але, з іншого боку, існують на-
туральні інгредієнти, які діють не гірше, а коштують копійки.

Прибираємо без «ХІМІЇ»

Годівнички
для птахів

Сало для птахів має бути несолоне, 
а соняшник – не смажений

ВИСІВАЄМО 
гвоздики і вербену

Зима в розпалі, аде досвідчені квіткарі вже починають по-
сівну кампанію. Зараз ми вибираємо ті квіткові культури, у 
яких строк від посіву до початку цвітіння становить 130-180 
днів.

У цю групу попадають як однолітні, так і багаторічні неква-
пливі рослини. Посіявши їх до кінця січня (у крайньому випадку 
на початку лютого), можна побачити квіти вже в червні. А 
багатолітники в цьому випадку, що дуже важливо, зацвітуть 
у перший же рік! Що ж це за квіти?
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УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 Чудова гра.
15.50 Хто в домi хазяїн?
16.20 Д/с “Супер Чуття”.
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00 Разом.
19.30 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
20.05 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45 Програма з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Подорож вiдкритим 

космосом”.
22.45 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.05, 05.20 “ТСН”.
09.30, 10.55, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.05 “Мiняю жiнку 5”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.00 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 03.25 Х/ф “Ерагон”.
22.45 “Грошi”.
00.10 “Голос країни 9”.

Iнтер
02.45, 02.15 “Три сестри”.
03.30, 09.20, 18.00, 19.00 “Стосу-

ється кожного”.
04.10 “Орел i решка. Морський 

сезон 3”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.45 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 “Новини”.
07.10, 08.10 Ранок з Iнтером.
11.10, 12.25 Х/ф “Фанфан-

тюльпан”.
13.40 Х/ф “Манiя величi”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
17.40 Новини.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.30 Т/с “Таїсiя”.

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Х/ф “Впiймай мене, 

якщо зможеш”.
16.45 Х/ф “Останнiй рубiж”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.20 Т/с “Розтин покаже”.
22.15 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Без компромiсiв”.
СТБ
05.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.50 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.40 МастерШеф.
12.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
18.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 9 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 10 с.
22.50 Т/с “Закоханi жiнки”.
23.55 Давай поговоримо про секс.
Новиé канаë
07.45, 09.40 Kids` Time.
07.50 Х/ф “Йоко”.
09.45 Х/ф “Заборонене царство”.
11.50 Х/ф “Володар стихiй”.
13.50 Х/ф “Пророк”.
15.50 Ревiзор.
18.00 Пристрастi за Ревiзором.
21.00 Х/ф “Смокiнг”.
23.00 Х/ф “Розбирання в Бронксi”.
00.50 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
02.55 Служба розшуку дiтей.
Êанаë «Укра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 01.50 Сьогоднi.
09.30, 02.40 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00, 03.10 Iсторiя одного зло-

чину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Коротке слово “не-

має”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Судна нiч”.

Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.25, 18.15 “Спецкор”.
10.05, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45, 01.45 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
14.45 Х/ф “Храм черепiв”.
16.40 Х/ф “Бронежилет”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
20.30 Т/с “Опер за викликом 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 6”.
НТН
05.05, 04.50 “Top Shop”.
06.05 Х/ф “Ключ без права 

передачi”.
08.00, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
08.40 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.45, 16.50, 03.25 “Речовий до-

каз”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Х/ф “Бомж”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.45 Правда життя.
09.05, 16.45 Невiдомий океан.
10.05, 17.45 Азiя класу люкс.
10.55 Код доступу.
11.55 Мiстична Україна.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.35 Таємницi Другої 

свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.35 Таємнича Латинська Аме-

рика.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06.00, 08.00, 11.55 Топ-матч.
06.10 Iнтер - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
08.05 Тоттенхем - Ньюкасл. 

Чемпiонат Англiї.
09.55 Live. Шахтар - Ботев. Контр-

ольна гра.
12.00 Рома - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Лестер - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.00, 01.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Ювентус - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
18.15 Англiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
19.55 Live. Фрозiноне - Лацiо. 

Чемпiонат Iталiї.
21.55 Live. Вест Хем - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
00.00 Футбол Tables.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Мексики”.
12.30 Енеїда.
13.15, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00, 04.30 Своя земля.
19.30 Д/с “Наглядачi заповiдника”.
20.05 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45, 03.35 Складна розмова.
22.15 Д/с “Як працюють машини”.
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанаë “1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.05 “Мiняю жiнку 5”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45 Х/ф “Джон Уїк”.
22.45, 00.05 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
01.05 Х/ф “Я буду поруч”.

Iнтер
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.50 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Т/с “Пригадати молодiсть”.
12.25 Х/ф “Смерть негiдника”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.30 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.30 Т/с “Таїсiя”.
02.15 “Три сестри”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05, 17.10 Громадянська 

оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
11.55, 13.20 Х/ф “Дорожня при-

года”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.15, 21.20 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.15 “На трьох”.
23.25 Х/ф “Дорожня пригода 2”.
01.05 Т/с “У полi зору”.
СТБ
06.35 Т/с “Коли ми вдома”.
08.30 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
10.20 МастерШеф.
13.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 13 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 14 с.
22.50 Т/с “Закоханi жiнки”.
23.55 Давай поговоримо про секс.
Новиé канаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
05.10 Абзац.
07.00 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.40 Т/с “Хронiки Шаннари”.
13.10 Т/с “Загубленi”.
15.50 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя”.
23.00 Х/ф “16 кварталiв”.
01.00 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
Êанаë «Укра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Коротке слово “не-

має”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.

15.20 Х/ф “Кодекс злодiя”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 6”.
01.00 “Секретнi файли 2”.

НТН
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
06.35 Х/ф “Кохай мене”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.25 “Речовий до-

каз”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.
01.55 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
04.10 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.05 Таємнича Латинська Аме-

рика.
10.05, 17.55 Азiя класу люкс.
11.05 Мiсця сили.
11.55, 00.35 Мiстична Україна.
12.45, 19.45 Речовий доказ.
15.00, 23.35 Таємницi Другої 

свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.55, 22.35 Невiдомий океан.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
01.20 Нашi.
04.00 Там, де нас нема.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06.00 Кальярi - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45 Вест Хем - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
09.30, 20.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ювентус - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Шахтар - Ботев. Контроль-

на гра.
13.50 Ман Сiтi - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
16.00, 01.30 “Ситкорiзи”.
16.30 Рома - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
18.20 Швейцарiя - Бельгiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
20.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.35 Live. Евертон - Ман Сiтi. 

Чемпiонат Англiї.
23.45 Iнтер - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
02.00 Тоттенхем - Ньюкасл. 

Чемпiонат Англiї.
03.50 Топ-матч.

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.00 Д/с “Аромати Мексики”.
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55, 19.50 Д/с “Неповторна при-

рода”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 UA:Фольк.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00, 05.25 Спiльно.
20.05 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Як працюють машини”.
22.45 Складна розмова.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.35, 05.35 “ТСН”.
09.30, 10.55, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.00 “Мiняю жiнку 5”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 02.20 Х/ф “Пiслязавтра”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.
00.40 Х/ф “Джентльмени удачi”.

Iнтер
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.50 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з Iнтером.
10.10 Т/с “Пригадати молодiсть”.
12.25 Х/ф “Неприборканий”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 “Речдок”.
17.40 Новини.
18.00, 19.00, 03.30 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.30 Т/с “Таїсiя”.
ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська обо-

рона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.00 Прорвемось!
10.55, 17.00 Антизомбi. Дайджест.
11 .50 ,  13 .20  Х/ф “Остр i в 

горлорiзiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.10, 21.20 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.15 “На трьох”.
23.20 Х/ф “Дорожня пригода”.
00.55 Т/с “У полi зору”.
СТБ
05.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.45 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
09.30 МастерШеф.
13.00 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 11 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 12 с.
22.50 Т/с “Закоханi жiнки”.
23.55 Давай поговоримо про секс.
Новиé канаë
03.00, 02.55 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.20 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.00 Т/с “Хронiки Шаннари”.
12.50 Т/с “Загубленi”.
15.20 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Грошi вирiшують все”.
22.55 Х/ф “Подорожi Гулiвера”.
00.40 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
Êанаë «Укра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Коротке слово “не-

має”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.10 Х/ф “Страховик”.

19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-
ком 4”.

21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 6”.
01.00 “Секретнi файли 2”.

НТН
05.50 Х/ф “Полум`я”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
0 9 . 0 0  Х / ф  “ Ч е к а й т е  н а 

зв`язкового”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.45, 16.50, 03.25 “Речовий до-

каз”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.
01.50 “Легенди бандитського Ки-

єва”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 13.45 Правда життя.
09.15, 16.50 Невiдомий океан.
10.10, 17.50 Азiя класу люкс.
11.00 Мiсця сили.
11.50, 00.35 Мiстична Україна.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Таємницi Другої 

свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.40 Таємнича Латинська Аме-

рика.
01.25 Ризиковане життя.
04.55 Скептик.
05.20 Доктор Хайм.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06.00, 16.00 “Європейський 

weekend”.
06.50, 01.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20, 22.50 Чемпiонат Англiї. 

Огляд туру.
08.15 Челсi - Хаддерсфiлд. 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рома - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Вест Хем - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
13.55 Шахтар - Партизан. Контр-

ольна гра.
16.50 Ман Сiтi - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
18.40, 03.50 Топ-матч.
18.50 Пiвнiчна Iрландiя - Австрiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.40 Шахтар - Ботев. Контроль-

на гра.
23 .45 Напол i  -  Сампдор iя . 

Чемпiонат Iталiї.
02 .00 Кард iфф -  Борнмут . 

Чемпiонат Англiї.
04.00 Францiя - Iсландiя. Контр-

ольна гра.

УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Мексики”.
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
17.30 Ювiлейний концерт гурту 

“Пiккардiйська терцiя”.
18.20, 01.35 Тема дня.
18.55, 02.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

VII етап. Iндивiдуальнi пере-
гони 20 км. Чоловiки.

21.25, 01.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Як працюють машини”.
23.05, 04.05 Бiатлон. Кубок свiту. 

VII етап. Iндивiдуальнi пере-
гони 15 км. Жiнки.

Êанаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiда
Четвер, 7 лютого
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.55, 05.30 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку 4”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Вiйна”.
22.30 “Право на владу”.
01.00, 02.30 Х/ф “Виття: Переро-

дження”.

Iнтер
05.30, 22.45 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Пригадати молодiсть”.
12.50 Х/ф “Борсалiно i компанiя”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.30 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.30 Т/с “Таїсiя”.
ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.

04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.55, 13.20 Х/ф “Дорожня при-

года 2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.15, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
17.15 Антизомбi. Дайджест.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
22.15 “На трьох”.
23.30 Х/ф “Громобiй”.
СТБ
06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
08.50 Мiстичнi  iсторi ї  з П. 

Костiциним.
10.40 МастерШеф.
13.55 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с “За вiтриною”, 15 с.
20.55 Т/с “За вiтриною”, 16 с.
22.50 Т/с “Закоханi жiнки”.
23.55 Давай поговоримо про секс.
Новиé канаë
05.50 Абзац.
07.20 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.30 Т/с “Хронiки Шаннари”.
13.20 Т/с “Загубленi”.
16.00 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя 

2: Перше завдання”.
22.50 Х/ф “Смокiнг”.
00.50 Т/с “Пiдступнi покоївки”.
03.00 Служба розшуку дiтей.
Êанаë «Укра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Коротке слово “не-

має”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55, 03.10 “Облом.UA”.
15.00 Х/ф “Чужий”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викли-

ком 4”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 6”.
01.00 “Секретнi файли 2”.

НТН
06.00, 12.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
06.30 Х/ф “А життя продовжу-

ється”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зниклi серед живих”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.25 “Речовий до-

каз”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.
01.55 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 13.45, 14.20 Правда життя.
09.05 Таємнича Латинська Аме-

рика.
10.05, 17.45 Азiя класу люкс.
11.00 Мiсця сили.
11.50, 00.35 Мiстична Україна.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.35 Таємницi Другої 

свiтової.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.35 Невiдомий океан.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
01.20 Таємницi кримiнального 

свiту.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06.00 Челсi - Хаддерсфiлд. 

Чемпiонат Англiї.
07.50, 11.55, 03.55 Топ-матч.
08 .00 Напол i  -  Сампдор iя . 

Чемпiонат Iталiї.
09.45, 10.45, 15.40, 22.30 Фут-

бол News.
09.55 Live. Шахтар - Ваккер. 

Контрольна гра.
12.00 Тоттенхем - Ньюкасл. 

Чемпiонат Англiї.
13.50 Ювентус - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00, 22.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Лестер - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
18.20 Нiмеччина - Нiдерланди. Лiга 

Нацiй УЄФА.
20.10 “Ситкорiзи”.
20.40 Рома - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
23.20 Евертон - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
01.10 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.

Понедіëок

Середа

Вівторок

Четвер

4 лютого

6 лютого

5 лютого

7 лютого

nday.te.ua
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УТ-1
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Мексики”.
12.30 Енеїда.
13 .15 ,  14 .30 ,  03 .20 ,  04 .05 

РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Д/с “Браво, шеф!”
18.20, 02.45 Тема дня.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.25 Д/с “Найбiльш завантаже-

ний у свiтi”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку 4”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45, 17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 22.55 “Лiга смiху”.
00.50 “Розсмiши комiка”.

Iнтер
05.30, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10 Т/с “Пригадати молодiсть”.
12.00 “Новини”.
13.00 Х/ф “Шок”.
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00, 03.40 “Подробицi тижня”.
22.00 “Iрина Муравйова. Не учiть 

мене жити!”
ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.50 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.35, 10.55, 17.15 Громадянська 
оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
11.55, 13.20 Х/ф “Єлена Троян-

ська”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.15 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Дизель-шоу.
00.05 “На трьох”.
03.10 Великi авантюристи.
СТБ
06.05 Хата на тата.
11.30, 20.00 Х/ф “Загадка для 

Анни”.
15.20, 22.50 Х/ф “Дiвчата”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
Новиé канаë
03.05 Зона ночi.
03.10 Абзац.
04.50 Т/с “Мелiсса i Джой”.
09.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
15.00 Вар`яти.
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя 

3: Знову на навчання”.
22.45 Х/ф “Грошi вирiшують все”.
00.40 Х/ф “Сiм сестер”.
03.00 Служба розшуку дiтей.
Êанаë «Укра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.10 Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.40 Т/с “Референт”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Референт”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Коротке слово “не-

має”, 9 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Коротке слово “немає”, 

10 i 11 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Коротке слово “немає”.
Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.20 Х/ф “Нiкова помста”.

19.25 Х/ф “Слiд смертi”.
21.15 Х/ф “Снайпер”.
23.00 Х/ф “Чужi”.
01.35 “Облом.UA”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

НТН
05.50, 12.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
06.50 Х/ф “Чотири листи фане-

ри, або Два вбивства в барi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
0 9 . 0 0  Х / ф  “ П р е з у м п ц i я 

невинуватостi”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.20 “Речовий до-

каз”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.
01.55 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.45 Правда життя.
09.05, 15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
10.05, 17.45 Азiя класу люкс.
10.55 Мiсця сили.
11.45, 00.35 Мiстична Україна.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.35 Таємницi Другої 

свiтової.
16.45, 22.35 Невiдомий океан.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
01.25 Бандитський Київ.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06.00 Рома - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 22.50 “Ситкорiзи”.
08.15 Евертон - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.40 Лацiо - Емполi. 

Чемпiонат Iталiї.
12.05 Челсi - Хаддерсфiлд. 

Чемпiонат Англiї.
13.55 Iнтер - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00, 01.10 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
16.30 Вест Хем - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
18.20 Шахтар - Ваккер. Контр-

ольна гра.
20.10, 03.30 Свiт Прем`єр-лiги.
20.40 Ювентус - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
23.20 Лестер - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
04.00 Бельгiя - Нiдерланди. Контр-

ольна гра.

УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Но-

вини.
09.40 Х/ф “Король Дроздо-

бород”.
10.55 Д/с “Супер Чуття”.
11.25 Перший на селi.
12.00 Д/с “Браво, шеф!”
13.20 Нацiональний вiдбiр 

учасника вiд України на 
Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачен-
ня-2019”.

16.20 UA:Фольк.
17.25 Д/с “Мегаполiси”.
18.30 Т/с “Iспанська легенда”.
19.55 Бiатлон. Кубок свiту. VII 

етап. Мас-старт 15 км. 
Чоловiки.

21.25 Програма з Майклом 
Щуром.

21.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
22.25 Д/с “Мальовничi села”.
22.55 Бiатлон. Кубок свiту. VII 

етап. Мас-старт 12,5 км. 
Жiнки.

Êанаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.35 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
11.00, 12.05 “Свiт навиворiт”.
12.40 Х/ф “Сахара”.
15.10 Х/ф “Джон Уїк”.
17.30 Х/ф “Вiйна”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
23.25 “Лiга смiху”.
01.20 “Розсмiши комiка. Дiти”.

Iнтер
05.40 Х/ф “Двоє пiд однiєю па-

расолькою”.
07.15 Х/ф “Найпривабливiша i 

найсимпатичнiша”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00, 04.10 “Орел i решка. 

Морський сезон 3”.
11.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 2”.
1 2 . 0 0  “ О р е л  i  р е ш к а . 

Мегаполiси”.
13.00 Х/ф “007: Казино Рояль”.
15.50 Т/с “Фалько”.
18.00 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Стосується кожного”.
22.25 Х/ф “Iдеальне вбивство”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Громадянська оборона.
07.15 Антизомбi. Дайджест.
09.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.35, 13.00 Х/ф “Громобiй”.
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
16.55 Х/ф “Падiння Лондону”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “300 спартанцiв: 

Вiдродження iмперiї”.
22.35 Х/ф “300 спартанцiв”.
00.35 Лабiринт. Мiстика поруч.
СТБ
06.30 Т/с “Коли ми вдома”.
08.20 Все буде смачно!
10.30 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
21.00 Один за всiх.
22.15 Я соромлюсь свого тiла.
Новиé канаë
05.25 Стендап Шоу.
06.15, 08.15 Kids` Time.
06.20 Х/ф “Йоко”.
08.20 Х/ф “Альфа”.
10.20 М/ф “Бiлий полон”.
12.45 Х/ф “Снiжнi пси”.
14.45 Х/ф “Пiт i його дракон”.
16.45 Х/ф “Помпеї”.
18.50 Х/ф “Вiйна богiв”.
21.00 Х/ф “Робiн Гуд: Принц 

злодiїв”.
00.00 Х/ф “13-й воїн”.
Êанаë «Укра¿на»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Коротке слово “не-

має”.
14.50 Х/ф “Секрет неприступ-

ної красунi”.
16.50 Т/с “Невiдправлений 

лист”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Оле-

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Невiдправлений 

лист”.
23.10 Х/ф “Виховання i вигул 

собак i чоловiкiв”.
01.10, 02.30 Iсторiя одного зло-

чину.
Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 4. Найкраще.
10.00 “Загублений свiт”.

13.00, 01.40 “Шаленi перегони”.
14.00 Х/ф “Машина”.
15.50 Х/ф “Слiд смертi”.
17.40 Х/ф “Перевiзник”.
19.15 Х/ф “Медальйон”.
21.10 Х/ф “Розправа”.
23.05 Х/ф “Чужi”.
02.30 “Облом.UA”.

НТН
05.15 Х/ф “Дрiбницi життя”.
06.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
10.20 Х/ф “Кар`єра Дiми 

Горiна”.
12.10 Х/ф “Дiловi люди”.
13.45 Х/ф “Материнська клят-

ва”.
16.30 Х/ф “Бандити”.
19.00 Х/ф “У зонi особливої 

уваги”.
20.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
22.30 Х/ф “Полювання за 

тiнню”.
00.35 Х/ф “Джулiя Х”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.50, 23.45 Мiстична Україна.
07.40, 18.05 У пошуках iстини.
09.30 Таємницi Другої свiтової.
12.25, 20.25 НЛО: секретний 

архiв.
15.10 Невiдомий океан.
16.10 Дивовижна Iндiя.
17.05, 22.50 Рiчковi монстри.
00.55 Код доступу.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06 .00 Брайтон -  Бернл i . 

Чемпiонат Англiї.
07.45, 12.40, 18.10 Свiт Прем`єр-

лiги.
08.15 Лацiо - Емполi. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

News.
10.20, 15.10 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
10.50 Фулхем - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
13.10, 17.55, 18.40, 20.55, 23.25, 

01.30, 03.35, 05.40 Топ-
матч.

13.20 Шахтар - Ваккер. Контр-
ольна гра.

15.55 Live. Аталанта - СПАЛ. 
Чемпiонат Iталiї.

16.45, 19.45 Футбол Tables.
18.55 Live. Сассуоло - Ювентус. 

Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Мiлан - Кальярi. 

Чемпiонат Iталiї.
23.40 Тоттенхем - Лестер. 

Чемпiонат Англiї.
01.45 Парма - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
03.50 Англiя - США. Контроль-

на гра.

УТ-1
06.00, 10.10 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.10, 

01.10 Новини.
09.40 М/с “Врумiз”.
10.55 Д/с “Погляд зсередини”.
11.30 Хто в домi хазяїн?
11.55 Сильна доля.
13.00 Х/ф “Грозовий перевал”, 

2 с.
14.25 Д/с “Мальовничi села”.
15.00 По обiдi шоу.
16.00 Спiльно.
16.25 Лайфхак українською.
16.50 Т/с “Iспанська легенда”.
19.55, 01.30 Розсекречена iсторiя.
21.25, 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

VII етап. Естафета 4х7,5 км. 
Чоловiки.

23.40, 04.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
VII етап. Естафета 4х6 км. 
Жiнки.

02.25 Букоголiки.
Êанаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 23.30 “Свiтське життя”.
12.15 Х/ф “Маршрути долi”.
16.30, 21.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15, 05.25 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
00.35 “Лiга смiху”.
02.30 Х/ф “Реквiєм за вбивцею”.
04.45 “Секретнi матерiали”.

Iнтер
05.50 “Школа доктора Комаров-

ського. Невiдкладна допо-
мога”.

06.10 “Готуємо разом”.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
09.00 “Слово Предстоятеля”.
09.10 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
11.00 Х/ф “Вiдпустка за власний 

рахунок”.
13.40 Х/ф “Найпривабливiша i 

найсимпатичнiша”.
15.15 Х/ф “Чорний тюльпан”.
17.45 Х/ф “Анжелiка - маркiза 

янголiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Голос з минулого”, 

1-4 с.
00.10 Х/ф “Милий ти мiй”.
01.45 “Добривечiр на Iнтерi”.
03.25 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Бiльше нiж правда.
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу.
1 0 . 4 5 ,  1 0 . 5 0  Особли во с т i 

нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
15.10 Т/с “Розтин покаже”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
21.15 Х/ф “Падiння Лондону”.
23.05 Х/ф “Леон”.
01.25 Лабiринт. Мiстика поруч.
СТБ
05.55, 16.55 Хата на тата.
07.25 Т/с “Коли ми вдома”.
09.20 Т/с “За вiтриною”, 9-16 с.
1 9 . 0 0  Є в р об а ч е н н я  2 0 1 9 . 

Нацiональний вiдбiр.
2 1 . 3 0  Є в р об а ч е н н я  2 0 1 9 . 

Н а ц i о н а л ь н и й  в i д б i р . 
Пiдсумки голосування.

22.30 Х/ф “Мама напрокат”.
Новиé канаë
05.20, 06.05 Kids` Time.
05.25 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.10 Ревiзор.
08.25 Пристрастi за Ревiзором.
11.25 Х/ф “16 кварталiв”.
13.20 Х/ф “Полiцейська академiя”.
15.20 Х/ф “Полiцейська академiя 

2: Перше призначення”.
17.15 Х/ф “Полiцейська академiя 

3: Знову на навчання”.
19.00 Х/ф “Альфа”.
21.00 Х/ф “Помпеї”.
23.05 Х/ф “Орел дев`ятого 

легiону”.
Êанаë «Укра¿на»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.10 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Коротке слово “не-

має”, 1-6 с.
14.20, 15.20 Х/ф “Виховання i ви-

гул собак i чоловiкiв”.
16.50 Т/с “На качелях долi”, 1 

i 2 с.
20.00 Т/с “На качелях долi”.
22.15 Т/с “Найщасливiша”.
01.40 Телемагазин.
Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 4. Найкраще.
10.00 “Загублений свiт”.

15.00 Х/ф “Нiкова помста”.
16.55 Х/ф “Снайпер”.
18.40 Х/ф “Гра на виживання”.
20.15 Х/ф “Перевiзник”.
22.05 Т/с “Дiлянка лейтенанта Ка-

чури”. Фiльм 3. “Смертель-
ний танець”.

НТН
05.45 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
07.30 Х/ф “Зворотного шляху 

немає”.
11.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.25 “Легенди карного розшуку”.
16.35 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.45 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Солодка жiнка”.
21.30 Х/ф “Бандити”.
00.00 Х/ф “Джулiя Х”.
01.45 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.30 “Речовий доказ”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.20 “Легенди бандитської Оде-

си”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.50, 00.55 Мiстична Україна.
07.40, 18.00 У пошуках iстини.
09.30 Таємницi Другої свiтової.
12.25, 21.00 НЛО: секретний архiв.
15.10 Невiдомий океан.
17.05, 23.55 Рiчковi монстри.
01.45 Телеформат.

Ôóтбоë. (Укра¿на)
06.00 Ювентус - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15, 23.40 Шахтар - Ваккер. 

Контрольна гра.
10.00, 16.30, 22.15 Футбол News.
10.20 Евертон - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
12.10 Лацiо - Емполi. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
14.25 Live. Фулхем - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
15.25, 19.45 Футбол Tables.
16.50 К`єво - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
18.40, 20.55, 23.25, 01.30, 03.35, 

05.40 Топ-матч.
18.55 Live. Фiорентiна - Наполi. 

Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Парма - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
01.45 Лiверпуль - Борнмут. 

Чемпiонат Англiї.
03.50 Польща - Чехiя. Контроль-

на гра.

П’ятниця

Недіëя

Сóбота8 лютого

10 лютого

9 лютого

   TV-4
Понедіëок, 4 ëютого
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не нака-

жеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Живий»
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30 Наші вітання 
20.40 Дім книги 
21.00 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40 Х.ф. «Золотий лев»

Вівторок, 5 ëютого
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.05, 17.00 Відкрита зона
08.30 Єдина країна 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не нака-

жеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «П’ять батиїв»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35 Х.ф. «Рятувальний модуль» +16 

Середа, 6 ëютого
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.50 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
10.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40, 17.30 Українські традиції
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Страйкер»
16.40 «Чарівний ключик»
17.55 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40 Х.ф.«Кільцеві перегони» +12

Четвер, 7 ëютого
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Формула здоров’я

13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Охоронець брами» 
15.45, 20.25 Добрі традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Погана звичка» 

П’ятниця, 8 ëютого
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20 На гарячому 
07.35 У фокусі Європа
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
10.00, 18.00 Т.с. «Моє серце на-

полягає»
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Знайдеш друга – придба-

єш скарб»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35 Х.ф.«Кімната №6» +16 

Сóбота, 9 ëютого
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50 На гарячому
07.35 Х.ф.«Мрійники» +16 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.00 Про нас 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Оперета Ф. Легара «Весе-

ла вдова» 
14.00 Сім’я від А до Я
14.30 Мультфільми
14.50 Х.ф.«Маленькі чоловіки» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.45 Shift. Життя в цифрі 
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Володимир Вермінський «Сві-

тові хіти»
22.00 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 

Недіëя,10 ëютого
07.30, 16.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії зАрхика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Х.ф.«Маленькі чоловіки»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
22.15 Х.ф. «Ангел для Мей»

 ТТБ
Понедіëок,   4 ëютого
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.55, 17.10 “Світ навколо”
10.00, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Діалоги”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
15.52 “Українська читанка”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 “Букоголіки”
17.14 “Разом”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52, 22.25 Д/ф “В Україні”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Спільно”
21.23 “Схеми. Корупція в деталях”

Вівторок , 5 ëютого
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 17.10 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #МузLove з Любою Морозовою
17.14 “Спільно”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”

Середа, 6 ëютого
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.10, 14.55, 17.10 “Світ навколо”
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
17.14 “Своя земля”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Шахтарська зміна”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
22.25 “Пліч-о-пліч” 

Четвер, 7 ëютого
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 19.23, 21.55 “Тема 

дня”
10.26, 14.10, 17.10 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 

14.55 “Світ навколо”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
17.14 “Чудова гра”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”

П’ятниця, 8 ëютого
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна природа”
11.00, 17.40 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Букоголіки”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Пліч-о-пліч” 
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.23 “Своя земля”
22.25 “Як дивитися кіно?”

Сóбота, 9 ëютого
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04, 22.00 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.16 “Діалоги”
19.48 “Лайфхак українською”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Морозовою
21.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом

Недіëя, 10 ëютого
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34, 16.48 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05, 15.10 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
16.18 Д/ф “Чудова гра”
17.14 “Лайфхак українською”
17.23 Д/ф “Сильна доля”
18.30 “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
21.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
22.00 “UA: Фольк”
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1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

Адреса: 46003, Тернопільська, область, м. 
Тернопіль, вул. С. Крушельницької, 37А/1А

директор Пащенко Володимир Павлович 
(0670007250)

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є дослі-

дження роботи вакуум-випарних котлів типу 
КВМ-4,6А. 

Технічна альтернатива 1.
Вакуум-випарні котли КВМ-4,6А застосо-

вують для варки, стерилізації і обезводжуван-
ня нехарчової білкової сировини і конфіскату 
підприємств м’ясної промисловості.

Використання установки дозволяє пере-
робляти туші худоби, свиней, птиці і м’яса на 
підприємствах м’ясної промисловості при ви-
робництві сухих тваринних кормів.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 може розгляда-

тись у випадку реконструкції цеху технічних 
фабрикатів і заміни обладнання з примінен-
ням новітніх технологій для виробництва 
продукції у відповідності з новими і сучасни-
ми європейськими стандартами 

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде здійснюватись 

на території Тернопільської області, Лано-
вецького району, м.Ланівці вул.Вишнівецька, 
29 в комплексі по переробці сільськогосподар-
ської продукції (забійний і м’ясопереробний 
цехи і цех технічних фабрикатів).

Територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розгляда-

ється, тому що комплекс введено в експлуатацію.
Збільшення об’ємів виготовлення продук-

ції не планується. Робота діючих котлів про-
водиться почергово, збільшення викидів за-
бруднюючих речовин не відбувається. 

Суб’єкт господарювання має право роз-
глядати більше технічних та територіаль-
них альтернатив.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими 
місцями працездатного населення, сплатою 
податків в місцеві бюджети, покращенням 
економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

технічні і технологічні дані котла КВМ 
4,6А:

Об’єм:
- внутрішній корпус – 4,6 м3

- зовнішній корпус – 0,72 м3

Робоче середовище:
- внутрішній корпус – відходи переробки 

тварин
- зовнішній корпус– пара
Робочий дозволений тиск – 4 кгс/см2 (0,4 МПа)
Розрахунковий тиск – 4 кгс/см2 (0,4 МПа)
Пробний тиск – 6,5 кгс/см2 (0,4 МПа)
Розрахункова температура - +150°С
Допустимий розмір кісткової сировини – 

50 мм
Встановлена потужність котла – 50 квт
Потужність приводу змішувача – 37 квт
Потреба в ресурсах комплексу:
- Земельні: площа забудови цеху техніч-

них фабрикатів, де розміщуються вакуум-
випарні котли – 317,5 м2 

- Сировинні : кісткові відходи ВРХ – 3360 
т/рік, технічна сировина від забою птиці – 
840 т/рік 

- Енергетичні: 1020000 кВт.год/рік
- Водні: 4153м3/рік води питної якості від 

власного водозабору
- Трудові: 23 чоловік
Режим роботи вакуум-випарних котлів 

КВМ-4,6А в одну зміну. 
Водопостачання – згідно дозволу на спец-

водокористування № УКР-3396 "А"/ТЕР від 
19.02.2016 р. на термін дії до 08.02.2021 р.

Водовідведення – відведення виробничих 
та госппобутових стічних вод здійснюється у 
водонепроникний вигріб.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів 

у атмосферне повітря від стаціонарних дже-
рел;

- акустичне забруднення, розрахунковий 
гранично допустимий рівень якого в житло-
вій

забудові менше допустимого рівня шуму 
на території населених місць;

- дотримання вимог Водного кодексу; 
- не допущення забруднення земель відхо-

дами виробництва;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання розмірів СЗЗ, 
- вилучення ділянок в тимчасове та довго-

строкове користування, 
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за альтернатива-
ми: 

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання технології, що передбачена 

проектом, при експлуатації, щоб уникнути не-
передбаченихпроцесів:

- застосування обладнання, що відповідає 
сучасному технічному рівню;

- захист персоналу від статичної електри-
ки та короткого замикання;

- профілактичний огляд технічного стану 
обладнання і перевірка справності захисних 
пристроїв обертових і рухомих частин, захис-
них екранів, а також пристроїв, які підводять 
струм, включають і відключають живлення;

- забезпечення робітників індивідуальни-
ми засобами захисту, спецодягом і спецвзут-
тям;

- дотримання правил збирання та тимча-
сового зберігання відходів;

- передача спеціалізованим організаціям 
для утилізації.

щодо технічної альтернативи 2 
- вивчення проектної пропозиції щодо ре-

конструкції комплексу;
- визначення економічного ефекту від 

проведення реконструкції.
- при економічній вигоді розробити і пого-

дити проектну документацію. 
щодо територіальної альтернативи 1
Комплекс діючий, забезпечений всіма бу-

дівлями і площадками для функціонування в 
визначених об’ємах виробництва напівфабри-
катів і кормів.

щодо територіальної альтернативи 2 – 
не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря – технологічне 

обладнання,та автотранспорт;
водне середовище – не впливає;
ґрунти – утворення відходів, та подальше 

поводження з ними;
рослинний і тваринний світ – вплив від-

сутній;
вплив на клімат і мікроклімат – відсутній; 
вплив на техногенне середовище – відсут-

ній. 
соціальне середовище – можливе переви-

щення гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту хімічних речовин в атмосферному по-
вітрі, перевищення санітарних норм допусти-
мого шуму;

щодо технічної альтернативи 2 – не роз-
глядається . 

щодо територіальної альтернативи 1 – 
не розглядається

щодо територіальної альтернативи 2 – 
не розглядається

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля”)

Згідно ст. 3 п.3 ч. 2 Закон Україн «Про оцін-
ку впливу на довкілля» комплекс по перероб-
ці с/г продукції (забійний і м’ясопереробні 
цехи і цех технічних фабрикатів) відносить-
ся до другої категорії видів планової діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля,а саме: видалення туш тварин та/
або відходів тваринництва

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля (в тому числі наявність значного нега-
тивного транскордонного впливу на до-
вкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля від-
сутній.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059-УШ від 23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопільський регіо-
нальний центр з гідрометеорології на інфор-
мацію про величини фонових концентрацій 
забруднюючих речовин.

Надання запиту у Департамент екології та 
природних ресурсів Тернопільської ОДА на ін-
формацію про величини фонових концентра-
цій забруднюючих речовин у атмосферному 
повітрі і про присутність на територіях чи в 
межах об’єктів природо-заповідного фонду.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та Можливості для участі в ній гро-
мадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і,

отже, підлягає оцінці впливу на довкіл-
ля відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-
даткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передба-
ченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цьо-
го повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля уповноважений орган, виходячи з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяль-
ності та визначає екологічні умови її прова-
дження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості на-
дається можливість надавати будь-які зау-
важення і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а та-
кож взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційно-
му веб- сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміще-
ні в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде отримання Висновку з оцінки впли-
ву на довкілля для безпечності життєдіяль-
ності людей та їхнього здоровя, флори, фау-
ни, біорізноманіття, грунту, повітря, клімату, 
ландшафту, природних територій, а також на-
слідки для об’єктів культурної спадщини чи 
соціально-економічних умов які є результа-
том зміни цих факторів. *

(вид рішення відповідно до частини першої статті 
11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Управлінням екології та 
природних ресурсів Тернопільської ОДА 
(орган, до повноважень якого належить прийняття 

такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції гро-

мадськості до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати до управління екології та природ-
них ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, що розташоване за 
адресою. 

46008, вул. Шашкевича, 3, 
м. Тернопіль, e-mail: eko_ter@ukr.net, 

тел/факс 0352 25-95-93. 
контактна особа – 

Груніна Світлана Олександрівна 
тел. 0352-259577.

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля,
 для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗАГОТЗБУТ" (код ЄДРПОУ 31092091)
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1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

Адреса: 46003, Тернопільська, область,  м. 
Тернопіль, вул. С. Крушельницької,  37А/1А

директор Бутрін Інна Петрівна 
(0976253037)

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристи-
ка, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є пташник 

по вирощуванню курчат-бройлерів з одночас-
ною посадкою на 68000 птахомісць на терито-
рії бувшого цукрового заводу. Продуктивність 
пташника 390000 курчат-бройлерів на рік.

Технічна альтернатива 1.
Розміщення пташника у сформованій 

структурі буде впливати не тільки на еконо-
мічні показники (мінімальні транспортні пере-
везення продукції , зниження собівартості про-
дукції та інше) а й на процеси утворення біодо-
рив на окремих відособлених майданчиках. 

Технічна альтернатива 2.
не розглядається
3. Місце провадження планованої діяль-

ності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: 
Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде здійснюватись 

на території Тернопільської області, Лановець-
кого району, м. Ланівці вул. Вишнівецька, 29 в іс-
нуючому пташнику з усіма дозвільними доку-
ментами.

Територіальна альтернатива 2.
не розглядається
Суб’єкт господарювання має право роз-

глядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Визначається забезпеченням робочими міс-
цями працездатного населення, сплатою подат-
ків в місцеві бюджети, покращенням економіч-
ної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльнос-
ті (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Технічні і технологічні дані:
Продуктивність пташника – 390000 курчат-

бройлерів на рік 
Цикл вирощування – 45 днів.
Профілактична перерва – 21 день. 
Оборотність пташника – 5 циклів.
Технологічними рішеннями передбачаєть-

ся вирощування курчат-бройлерів на підстилці.
Площа пташника загальна – 18615,6 м2.
Пташник розділений на 4 відділення. Одне 

відділення має площу 4653,9 м2 і розраховане 
на одночасне утримання 17000 штук курчат-
бройлерів.

Курчата-бройлери утримуються на підло-
зі з підстилкою на соломі. Солома має високу 
водо поглинаючу здатність, низьку теплопро-
відність, безпечна для птиці і довкілля, служить 
разом з курячим послідом хорошим добривом 
на сільськогосподарські поля.

Потреба в ресурсах:
- Земельні : 2,7576 га
- Сировинні: корм – 840 т/рік ; підстилка – 

585 т/рік; гідроксид натрію (сухий) – 420 кг/
рік; миючо-дезінфікуючий засіб МДС-4 – 28 кг/
рік.

- Енергетичні: природний газ (для теплоге-
нераторів пташника) – 40 тис.м3/рік; електрое-
нергія – 109 тис.кВт.год/рік; деревина (для ро-
боти твердопаливної печі) – 6 т/рік

- Водні: 3744 м3/рік води питної якості від 
власного водозабору;

- Трудові: 7 робочих місць
На майданчику розміщені такі будівлі та спо-

руди: пташник, склад кормів, прохідна, склади

Водопостачання 
Джерелом водопостачання пташника є іс-

нуюча артезіанська свердловина (дозвіл на 
спецводокористування № УКР-2301 "А"/ТЕР 
від 29.08.2016 р. з терміном дії до 10.08.2021р.). 
Вода використовується для напування птиці, 
вологе прибирання приміщення та на госппо-
бутові потреби обслуговуючого персоналу.

Водовідведення 
Пташник обладнаний виробничою та по-

бутовою каналізацією. Відвід стічних вод здій-
снюється: виробничих, після миття пташни-
ка, у бетонні жолоби з подальшим скидом у 
водонепроникні вигріби всередині будівлі 
(500х500х1000h – 4 шт.).; побутових, від сантех-
нічного обладнання, трапів та миття підлоги, у 
водонепроникний вигріб ємкістю 3 м3. 

Теплопостачання 
В систему обігріву пташника входять те-

плогенератори гарячого повітря (8 шт, тепло-
вою потужністю 100 кВт кожний), які працю-
ють на природному газі в автоматичному ре-
жимі та забезпечують необхідний тепловий ба-
ланс без постійного перебування обслуговую-
чого персоналу. Приміщення оператора обігрі-
вається від твердопаливної печі (паливо – від-
ходи деревини) 

Вентиляція
Вентиляція пташника здійснюється вен-

тиляторами осьовими (торцеві, дахові), які є 
невід’ємною частиною технологічного облад-
нання, робота яких регулюється автоматизова-
ною системою мікроклімату.

Енергопостачання
Електропостачання здійснюється від зо-

внішніх мереж. Птиця вирощуються при штуч-
ному освітленні. Система укомплектована енер-
гозберігаючими лампами і блоками управління 
інтенсивності світла.

Відходи
Поголів’я птиці у пташнику утримується на 

підлозі, згідно прийнятої технології вирощу-
вання курчат-бройлерів на глибокій підстилці. 
Прибирання посліду проводиться після закін-
чення терміну відгодівлі та звільнення пташни-
ка від поголів’я.

Річний вихід посліду складає – 2106 т.
Загальний річний вихід посліду з підстил-

кою – 2691 т.
6. Екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності за альтернативами:
 щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів у 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- акустичне забруднення, розрахунковий 

гранично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого рівня шуму на 

території населених місць;
- дотримання вимог Водного кодексу; 
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання розмірів СЗЗ; 
- вилучення ділянок в тимчасове та довго-

строкове користування. 
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії здійснюється існуючою інфраструкту-
рою. Прийняті рішення при експлуатації забез-
печують раціональне використання природних 
ресурсів.

щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається. 
щодо територіальної альтернативи 1
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря – викиди забруднюю-

чих речовин: від процесу вирощування птиці; 
теплогенераторів, та іншого технологічного об-
ладнання;

водне середовище – не впливає
ґрунти – утворення відходів, та подальше 

поводження з ними;

рослинний і тваринний світ – не впливає;
вплив на клімат і мікроклімат – відсутній; 
вплив на техногенне середовище – відсут-

ній. 
щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається . 
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище – можливе переви-

щення гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту хімічних речовин в атмосферному пові-
трі, перевищення санітарних норм допустимо-
го шуму;

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Згідно ст. 3 п. 3 ч. 2 Закон Україн «Про оцінку 
впливу на довкілля» пташник ПП "ВКФ Укрпта-
хопром" відноситься до другої категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля,а саме: потужності для ви-
рощування птиці (40 тисяч місць місць і більше)

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля (в тому числі наявність значного негатив-
ного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонно-
го впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсут-
ній.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-УШ від 
23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопільський регіо-
нальний центр з гідрометеорології на інфор-
мацію про величини фонових концентрацій за-
бруднюючих речовин.

Надання запиту у Департамент екології та 
природних ресурсів Тернопільської ОДА на ін-
формацію про величини фонових концентра-
цій забруднюючих речовин у атмосферному по-
вітрі і про присутність на територіях чи в межах 
об’єктів природо-заповідного фонду.

12. Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля та Можливості для участі в ній громад-
ськості

 Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкілля 
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля; проведення гро-
мадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-

вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб- 
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(за¬значений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впли-
ву на довкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде  
отримання Висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля для безпечності життєдіяльності людей та 
їхнього здоровя, флори, фауни, біорізноманіття, 
грунту, повітря, клімату, ландшафту, природних 
територій, а також наслідки для об’єктів куль-
турної спадщини чи соціально-економічних 
умов які є результатом зміни цих факторів. *

 (вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України  

“Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Управлінням екології та 

природних ресурсів Тернопільської ОДА
(орган, до повноважень якого належить 

прийняття такого рішення)
15.  Усі зауваження і пропозиції громад-

ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до управління екології та природних ре-
сурсів Тернопільської обласної державної 
адміністрації,що розташоване за адресою. 

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eko_ter@ukr.net, 
тел/факс 0352 25-95-93

контактна особа – 
Груніна Світлана Олександрівна 

тел. 0352-259577

____________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
 не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________________________________________
 (реєстраційний номер справи про оцінку
 впливу на довкілля планованої діяльності
 (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
 суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Приватне підприємство “ВКФ УКРПТАХОПРОМ"  (код ЄДРПОУ 34039795)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Угорський гуляш

У нас гуляшем часто нази-
вають тушковане в томатному 
соусі з паприкою м’ясо. В ори-
гінальному угорському рецепті 
гуляш – це суп. Але густий і аро-
матний, як соус.

ПОТРІБНО: 500 г яловичої 
лопатки, 2 болгарських перці, 2 
помідори, 3 картоплини, 1 цибу-
лина, 2 зубчики часнику, 1 ч. л. то-
матної пасти, 1 ст. л. сухої папри-
ки, 1 ч. л. смальцю, сіль, перець, 
кмин.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо ви-
мити, просушити, нарізати ве-
ликими кубиками. З болгарсько-
го перцю витягти насіння, нарі-
зати дрібними кубиками. Наріза-
ти кубиками томати і картоплю. 
Нашаткувати цибулю і часник. У 
каструлі розтопити смалець, до-
дати цибулю і часник, посипати 
паприкою. Обсмажити м’ясо на 
сковороді з невеликою кількістю 
смальцю або рослинної олії. Пе-
рекласти м’ясо в каструлю, зали-
ти водою так, щоб вона покрива-
ла всі шматочки, додати сіль, пе-
рець, кмин. Тушкувати півтори 
години, за необхідності додаю-
чи воду. Додати картоплю, тома-
ти і болгарський перець. Залити 
водою так, щоб вона покривала 
весь вміст. Варити 15 хвилин (до 
готовності картоплі). Готовому 
супу дати настоятися протягом 
10 хвилин.

Гороховий суп  
з реберцями

ПОТРІБНО: 1 скл. сухого по-
дрібненого гороху, 500 г копче-
них свинячих реберець, 2 карто-
плі, 2 моркви, 1 цибулина, 1 ст. л. 
рослинної олії, сухарики з білого 
хліба, сіль перець.

ПРИГОТУВАННЯ: горох про-
мити і замочити на три годи-
ни. Кубиками нарізати цибулю, 
моркву, картоплю. Обсмажити 
на олії овочі та ребра. Овочі по-
винні стати золотистого кольо-
ру, а на ребрах з’явитися скорин-
ка. У каструлю з водою додати за-

мочений горох і обсмажені овочі 
з ребрами. Посолити і поперчити. 
Варити суп до готовності карто-
плі. Витягти реберця. Збити суп 
блендером. Додати реберця, при-
красити сухариками.

Грибний суп
ПОТРІБНО: 100 г білих гри-

бів, 100 гр. опеньок, 100 г пече-
риць, 2 картоплі, 1 цибулина, 1 
морква, 2 ст. л. рослинної олії, зе-
лень.

ПРИГОТУВАННЯ: печериці 
і білі гриби нарізати кубиками. 
Потім разом з цілими опеньками 
обсмажити на сковороді до поя-
ви першого соку. Опустити гри-
би в каструлю з водою, варити 
15 хвилин. Додати крупно наріза-
ні картоплю і моркву, варити 15 
хвилин. Обсмажити цибулю, до-
дати за 5 хвилин до подачі. Гото-
ву страву посипати зеленню.
Суп-гуляш з потрошками

ПОТРІБНО: 2 ст. л. смальцю 
чи рослинної олії, 1 цибулина, по-
різати кубиками, 1 морквина, на-
терти на крупній тертці, 2 солод-
ких перці, порізати соломкою, 
300 г курячих шлуночків, круп-
но порізати, 300 г курячих сер-
дець, видалити прожилки, 200 г 
курячої печінки, крупно поріза-
ти, 2 ст. л. солодкої паприки, 1 ч. 
л. меленого гострого перцю чілі,  
3 середні картоплини, почисти-
ти, порізати кубиками,  2 л води,  
2 зубці часнику, вичавити, сіль до 
смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: у великій 
каструлі розігріти смалець, до-
дати цибулю та моркву. Посо-
лити до смаку та тушкувати до 
м'якості цибулі. Додати солод-
кий перець й тушкувати, помі-
шуючи, до м'якості перцю. Дода-
ти шлуночки та сердечка й об-
смажувати, постійно помішую-
чи, поки субпродукти змінять ко-
лір. Зменшити вогонь до мініму-
му й додати паприку та перець 
чілі. Добре перемішати. Як почу-
єте виразний аромат паприки, 
одразу влийте воду. Посолити до 
смаку та варити на повільному 
вогні, не накриваючи кришкою, 
приблизно годину, поки шлуноч-
ки можна буде легко проколоти 
ножем. Додати картоплю й вари-
ти до готовності. Додати до супу 
печінку та часник, довести стра-
ву до повторного кипіння й зня-

ти з вогню. Накрити суп криш-
кою й залишити на 5 хвилин на-
стоюватись. Подавати суп-гуляш 
з потрохами гарячим.

Французький  
цибулевий суп

Страва має багатий насиче-
ний смак і аромат, що досяга-
ється завдяки тривалому пасе-
руванню цибулі.

ПОТРІБНО: 200-300 г яло-
вичини, 3 горошини духмяного 
перцю, 700 г цибулі, 300 г карто-
плі, 50 г вершкового масла, 125 
мл вершків (10-20%), сіль, пе-
рець, гарбузове насіння.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо зали-
ти 1,2 л води, посолити, додати 
духмяний перець. Варити 1,5-2 
год. до готовності. Цибулю нарі-
зати кубиками. На сковороді роз-
топити вершкове масло. Виклас-
ти цибулю, перемішати, тушкува-
ти на невеликому вогні під криш-
кою 1 год. Цибуля набуде золо-
тавого кольору, м’якої кремової 
консистенції та ніжного смаку. З 
бульйону вийняти м’ясо і перець, 
покласти нарізану шматочками 
картоплю, за 10 хв. – цибулю, по-
перчити. Варити 15-20 хв., влити 
вершки, дати закипіти, зняти з 
вогню. Суп перетерти блендером 
до кремової консистенції. Розли-
ти у тарілки, притрусити смаже-
ним насінням.

Пікантний суп  
з квасолею

ПОТРІБНО: 200 г квасолі за-
мочити на 8 годин в холодній 
воді, 2 зуб. часнику, 1 цибулина, 
дрібно порізати, 2 ст. л. рослин-
ної олії, 100 г бекону або копче-

них ковбасок, порізати кубика-
ми, сіль до смаку, 500 мл помідо-
рів у власному соку, подрібнити, 
1/4 ч. л. меленого кумину (зіра), 1 
ст. л. меленої паприки, 1 стручок 
гострого перцю чілі (свіжий або 
сушений), розламати або розріза-
ти навпіл, 100 г улюбленого сиру 
для подачі (Добре підходять чед-
дер, тверда моцарелла і навіть 
дроблена руками бринза)

ВІДМОЧУВАННЯ КВАСОЛІ: 
8 годин. Час приготування: 50 
хвилин.

ПРИГОТУВАННЯ: відмоче-
ну квасолю відцідити та відва-
рити в несолоній воді до готов-
ності, відцідити. В 3-літровій ка-
струлі підрум'янити на середньо-
му вогні на рослинній олії бекон 
або ковбаски. Коли бекон пус-
тить максимум жиру, додати ци-
булю та часник. Томити, помішу-
ючи, до м'якості цибулі. Додати 
кумин, перець чілі та паприку і, 
як тільки відчутним буде їх аро-
мат, додати помідори, квасолю 
та влити 1,2 літра води. Посоли-
ти до смаку та варити на серед-
ньому вогні ще 15 хвилин. Пода-
вати квасолевий суп гарячим, по-
сипавши улюбленим тертим або 
дробленим сиром.

Суп із заморожених  
овочів

ПОТРІБНО: на 2,5-3 л води, по-
ловину пакета суміші замороже-
них овочів, 1 куряче філе (200 г), 
2-3 картоплини, 1 цибулина, 1-1,5 
склянки макаронних виробів, на-
приклад, тонкої вермішелі, сіль за 
смаком, 1-2 столові ложки олії.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю, 
цибулю почистити та помити. 
Нарізати картоплю невеличкими 
кубиками, вкинути до киплячої 
води та варити  7 хвилин. Куря-
че філе проварити окремо, пер-
шу воду після кипіння упродовж 
2-3 хвилин зливати, тоді мож-

на додати філе до супу. Поріза-
ти його невеликими шматочка-
ми, щоб скоріше зварилося. Коли 
картопля буде наполовину гото-
ва, вкинути до каструлі заморо-
жені овочі. Попередньо розморо-
жувати їх не треба. Варити ще 3-4 
хвилини. Тоді всипати сіль, мака-
ронні вироби та варити далі, час 
залежить від їх видів. Тонка вер-
мішель вариться швидше, ріжки 
довше. Коли й макарони вже го-
тові, додати до супу подрібнену 
зелень, можна також замороже-
ну, та варити ще 1-2 хвилини.

Суп з язиком і хроном

ПОТРІБНО: 200-250 г обріз-
ків відвареного язика, поріза-
ти соломкою, 1,5 л відвару з язи-
ка або м'ясного бульйону, 1 вели-
ка морквина, порізати соломкою 
або натерти на тертці з великими 
дірочками, 2 середні картоплини, 
порізати кубиками, 1/4 корене-
вої селери, почистити, натерти 
на тертці з великими дірочками, 
1 цибулина, дрібно порізати, 1 
корінець хрону, дрібно натерти, 3 
ст. л. рослинної олії, 200 мл густої 
сметани (магазинну змішати з 1 
ст. л. борошна), 1 пучок петруш-
ки, дрібно порізати, чорний ме-
лений перець і сіль до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ:  у вели-
кій каструлі розігріти рослинну 
олію. Додати цибулю, моркву і се-
леру. Томити на повільному вог-
ні, помішуючи, до м'якості морк-
ви. (Якщо потрібно, можна доли-
ти трохи відвару). Додати карто-
плю і влити відвар. Посолити за 
смаком і варити на середньому 
вогні до готовності картоплі. До-
дати язик, сметану, хрін і довести 
до кипіння. Зняти з вогню, при-
правити меленим чорним пер-
цем, накрити кришкою і залиши-
ти на 5 хвилин настоюватись. По-
давати суп гарячим, щедро поси-
паючи зеленню.

Минули свята і господині повертаються до приготування буденних 
страв. Але, погодьтеся, інколи так хочеться здивувати рідних чимось 
смачненьким, а жоден цікавий рецепт на думку не приходить. Прості 
рецепти супів від «Нашого ДНЯ» допоможуть вам потішити родину, 
а корисні поради стануть у нагоді і зроблять страву ще смачнішою.

Ситний СУП на обід 
ПРИГОТУЙТЕ

Всю родину смачно нагодуйте

Поради 
• При варінні супу уникайте бурхливого кипін-

ня, інакше вітамін С і жири почнуть руйнуватися. 
• Солять перші страви після того, як зваряться 

основні інгредієнти. А ось лавровий лист і перець 
слід додавати в самому кінці приготування супу чи 
борщу.

• Якщо використовувати велику кількість пря-
нощів одночасно, то це погубить аромат бульйону 
і овочів.

• Зелень кропу і петрушки краще класти без-
посередньо перед подачею до столу.

• Якщо ви раптом пересолили бульйон, то його 
можна врятувати, прокип’ятивши в ньому небага-
то промитого рису, який попередньо треба загор-
нути в марлю.

• Моркву, цибулю і петрушку не варто класти 

в каструлю в сирому вигляді. Під час варіння дуже 
швидко з них випаровуються смакові і ароматичні 
речовини. Набагато краще, якщо спочатку підсма-
жити їх на розігрітій сковорідці з невеликою кіль-
кістю жиру або вершкового масла. Так ви збереже-
те всі аромати і покращите смак супу.

• Морква і томат-пюре надають супу насичено-
го кольору і аромату.

• Після готовності супу дайте йому постояти 
близько 10 хв. Це тільки поліпшить його смак.

• Для того, щоб домогтися прозорості бульйо-
ну, додайте відразу цибулину. Через півгодини її 
можна дістати.

• Для отримання гарного аромату зберіть в пу-
чок зелень петрушки, кропу і селери. У суп опустіть 
на 15 хвилин. Це надасть овочевому бульйону не-
повторного аромату.
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На постійне місце роботи потрібні 
водії категорії  "СЕ". 

Досвід роботи обов'язковий.  Робота на території України 
і закордоном. Автомобілі-тягачі з напівпричепами. 

Тел. 0679952087

Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холод-

ного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, 
пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна дого-
вірна.  Тел.: (068) 047-25-49. 

Незакінчене будівництво у с. Трибухівці Бу-
чацького району, 5 км до Бучача, приватизоване.  
Телефон: (067) 702-12-63.

Будинок у Чорткові у зручному місці. Є газ, тепла під-
лога, всі комунікації, земельна ділянка, зроблений ремонт.  
Телефон: (098) 443-42-94.

Їх уже більше двадцяти. 
Відомих і не дуже. 
«Засвічених» у 

скандалах. Тих, які 
скуштували смак влади 
і великих грошей та 
«безсрібників». «Старих» 
облич і «нових»… Вони 
різні і схожі - у своїх 
обіцянках. Але ще не всі 
бажаючі «відмітилися» 
у Центрвиборчкомі. 
Реєстрація закінчується 
8 лютого. І вже 9 числа 
українці знатимуть 
остаточний список 
кандидатів у президенти. 
Скільки ж їх буде?! 
Прогнозують - тридцять 
або близького того. 
В європейців очі 
округляться. Там такими 
табунами у президенти 
не ходять. В американців 
тим паче. Це ж буде не 
виборчий список, а ціла 
верета.   

Деякі кандидати дивують. 
Наприклад, відновлений на по-
саді голови Державної фіскаль-
ної служби Роман Насіров. Учас-
ник президентських перегонів 
за 2017 рік задекларував шість 
гривень доходу. Тобто, отриму-
вав по 60 копійок на місяць. Такі 
скромні відсотки від «Укргаз-
банку». Зате його дружина заро-
била 9,1 мільйона гривень. 

Щастить деяким україн-
ським чоловікам-політикам і 
посадовцям: їхні дружини такі 
заможні… І як терплять бідних 
благовірних?        

Щоправда, у Насірова є понад 
мільйон готівкових гривень і де-
сятки тисяч євро. Та й банківські 
рахунки не порожні. А ще - доро-
гі автівки, земельні ділянки та 
інші «дрібнички». 

А ось в Юлії Тимошенко - ні 
машин, ні власної нерухомості 
нема. Хату орендує. Так сказано 
в декларації.   

Кандидатові на президент-
ську булаву Ігореві Шевченку 
для «популярності» не вистача-
ло кількох в’язаних шапок з Да-

восу. Похвалився у Facebook тим, 
що на економічному форумі у 
Швейцарії прихопив чотири без-
коштовні шапки замість однієї. 
Для друзів. Проте під час «шап-
кової операції» його зупинив 
охоронець і порадив забиратися 
геть. Але колишній український 
міністр екології «переконав» 
швейцарського стража порядку. 
І… «шапкимої»! 

Вчинок політика оцінили 
дотепні українці. «Віктор Федо-
рович із заздрістю спостерігає з 
Ростова», - жартують у соцмере-
жах. Насправді ж, прикро за таку 
захланність наших політиків. 
Та й вистачає Януковича з його 
любов’ю до цих головних уборів. 

Вирішив позмагатися за пост 
глави держави і 74-річний соці-
аліст Олександр Мороз. Він чо-
тири рази балотувався кандида-
том у президенти: в 1994, 1999, 
2004 і 2010 роках. Але душа ма-
дам Фортуни до соціалізму явно 
не лежить…

Виборча кампанія - забавка 
не дешева. Експерти підрахува-
ли: кандидат повинен виклас-
ти не менше 5 мільйонів дола-
рів або 139 мільйонів гривень. 
Може, й більше.  

І тут виникає питання про 
кандидатів, у кого шанси на 
перемогу нульові або немає фі-
нансових ресурсів. Хто ж за них 
платить 2,5 мільйонів гривень 
обов’язкової грошової застави? 
І на яких умовах їм цей «хтось» 
дає гроші?

І, взагалі, наскільки «закон-
ні», тобто, легальні гроші у кан-
дидатів? Яке у них походження? 
Цього достеменно ніхто не знає. 
Нацагентство з питань запобі-
гання корупції перевіряє декла-
рації потенційних кандидатів 
у президенти протягом трьох 
днів. Так заявили у відомстві. 
Якісно зробити перевірку за 
такий короткий термін немож-
ливо, констатує аналітик ГО 
«Антикорупційний штаб» Антон 
Марчук. 

От, «намалювався» Путін зі 
своїми «дарами». Московія ви-
ділила 350 мільйонів доларів 
на втручання у вибори в Укра-
їні, розповів голова Служби зо-
внішньої розвідки Єгор Божок 
в інтерв’ю «Укрінформу». Гроші 
підуть на оплату створення та 
поширення фейкових новин, 
підкупу, організацію провока-
цій, протестів, внутрішньополі-
тичного тиску на керівництво 
держави, а також для підготовки 
кібератак. Іншими словами, на 
підривну діяльність.  

Як зазначає аналітик із брюс-
сельського Європейського по-
літичного центру Аманда Поль, 
одними з найбільших проблем 
та загроз цьогорічних прези-
дентських виборів будуть: росій-
ська дезінформація, підтримка 
тих чи інших кандидатів олігар-
хами і популізм - українцям обі-
цятимуть багато речей, дуже да-
леких від реальності. 

Ольга ЧОРНА. 

Швидкі темпи розбудови Івано-Франківська суттєво змінили 
світогляд сучасних інвесторів. Люди все менше цікавляться житлом 
низької якості, незважаючи навіть на падіння його вартості, зазначає 
Аналітичний центр будівельної компанії «Благо». Мова йде, насампе-
ред, про знамениті «хрущовки», які давно пережили свій термін екс-
плуатації. Будівлі без зручностей (невелика площа, відсутність ліфту, 
тех. поверху, приміщень для спортивного інвентарю та дитячих візо-
чків, подвір’я для відпочинку та дитячих розваг, архітектури та есте-
тики стилю) зводились як тимчасові споруди, що підлягали зносу та 
реконструкції через 50 років. Однак факти засвідчують протилежне 
– пострадянське житло нікуди не зникло, оскільки в державі немає на 
це ні коштів, ні інвестицій.

За останні кілька років вартість цього сегменту житла впала на 
15% з перспективою подальшого обвалу. Вкладати кошти у вторинну 
нерухомість стало невигідно, оскільки крім вартості самої квартири 
покупець змушений витратити чималу суму на капітальний ремонт, 
заміну систем опалення, комунікації та електрики, зовнішнє утеплен-
ня тощо. Та й якість самих будівель з кожним роком погіршується. 
Якщо ситуація найближчим часом не вирішиться, старі будівлі мо-
жуть буквально посипатися на голови містян, зазначають експерти.

Щоб забезпечити своє майбутнє, більшість інвесторів обирають 
первинний ринок. Якісна квартира, адаптована під сучасний стиль 
життя, оснащена новітніми технологіями та вдосконалена інженерни-
ми рішеннями, стала надійним джерелом капіталовкладення. Стандар-
ти будівництва на Прикарпатті наблизились до європейського рівня, 
для зведення якісних споруд закуповуються імпортні будматеріали, 
використовуються новітні технології – усе це надає значну перевагу 
первинному ринку для процвітання та залучення інвестицій.

Активний попит на новозбудоване житло стимулює процес здо-
рожчання вартості квадратного метра. Аналітики прогнозують зрос-
тання цін на первинну нерухомість до 20% у 2019 році. Тому зволіка-
ти з купівлею не варто, адже тенденція до здорожчання набиратиме 
обертів. 

Власники старих квартир мають нагоду купити нову квартиру в 
Івано-Франківську за вигідними умовами від будівельної компанії 
«Благо».

Купити чи обміняти квартиру в Івано-Франківську можна у ЖК 
Паркова Алея, Comfort Park, містечко « Соборне», ЖК Manhattan від 
будівельної компанії «Благо».

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НАБІР НА ПОСАДИ:

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПО-
ЛІЦІЇ» ДО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ВІДДІЛІВ ТА ВІДДІЛЕНЬ ГОЛОВ-

НОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету  на 

сайті https://nabir.np.gov.ua/ 
Прийом документів та надання консультацій щодо по-

рядку проведення конкурсу здійснюється за адресою: м. Тер-
нопіль, вулиця Галицька, 40.

Телефони для довідок: 0352-27-15-40, 067-653-45-93 
або 067-653-77-28 з 9.00 до 18.00 щодня окрім вихідних та 

святкових днів
Основні вимоги:
• громадянство України
• вік від 18 років
• вільне володіння українською мовою
• повна загальна середня освіта  
• наявність посвідчення водія категорії В 
• відсутність офіцерського військового чи спеціального 

звання – для поліцейських СРПП
• знання Конституції України, ЗУ «Про Національну полі-

цію», ЗУ «Про запобігання корупції» 
Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 10300 грн. (після  успішного прохо-

дження первинної професійної підготовки); 
• соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
• професійну підготовку за міжнародними стандартами;

• перспективу кар’єрного росту;
• можливість отримання юридичної освіти, чи підвищення 

освітнього ступеню вищої освіти у вищих навчальних закладах 
зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських.

 ОГОЛОШЕНО КОНКУРС СЕРЕД ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ НА ЗА-
МІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД РОТИ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «ТЕРНОПІЛЬ» 
ГУНП В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 11 000 грн.
• соціальний пакет: за умов успішного несення служби - 

отримання статусу учасника бойових дій,  що в подальшому 
забезпечить 75% знижку за користуванням житлом та на кому-
нальні послуги, безоплатний проїзд у громадському транспорті, 
позачергове отримання земельних ділянок;

•  професійну підготовку за міжнародними стандартами;
• можливість підвищити освітній ступінь у вищих навчаль-

них закладах зі специфічними умовами навчання, які здійсню-
ють підготовку поліцейських;

• перспективу кар’єрного росту.
Після закінчення конкурсу навчання буде проводитися в 

Тренінговому центрі  ГУНП в Тернопільській області.
Контакти: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40;
 (0352) 27-15-40, (067) 65-34-593, (067) 65-37-728

Електронна пошта sova.ternopil@ukr.net
 Прийом документів триватиме до 03 лютого

30 кандидатів у президенти України? 
В ЄВРОПЕЙЦІВ ОЧІ ОКРУГЛЯТЬСЯ 

«Хрущовки» – 
найдешевше житло

nday.te.ua
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ГОРОСКОП
З 30 СІЧНЯ ПО 5 ЛЮТОГО

ОВЕН 
Тиждень обіцяє романтичне пережи-

вання. Ви зустрінете людину, яка здасть-
ся вам утіленням вашої мрії. Але будьте 
обережні - кришталевий замок може роз-
сипатися.

ТЕЛЕЦЬ 
Самотнiх людей чекають дружні сто-

сунки. А в одружених може настати но-
вий медовий місяць. Водночас виникнуть 
старі образи. Візьміть «бика за роги» і 
владнайте цю проблему раз і назавжди.

 БЛИЗНЮКИ 
Цей період підходить для спільного 

облаштування будинку, подорожей. Вас 

чекають нові любовні пригоди. Ви почу-
ватиметеся сповненим енергії та всепо-
глинаючої любові до людей.

РАК 
Зірки обіцяють нові захоплення. 

Можливi непорозумiння з коханою лю-
диною. Постарайтеся не викликати рев-
нощі, якщо хочете зберегти свої стосунки 
надовго.

ЛЕВ 
Буде багато нових ділових контактів. 

Однак будьте завбачливі та уважні, не 
забувайте фіксувати письмово домовле-
ності й запитувати гарантії - не завжди 
можна вірити людям на слово.

 ДІВА 
Вам здаватиметься, що колеги вас 

недооцінюють, і спробуєте відновити 
справедливість. Можливо, ви станете за-

надто прямолінійно висловлювати свою 
особисту думку, але це піде вам тільки на 
користь.

ТЕРЕЗИ 
Якщо ви хочете змінити місце роботи, 

то саме зараз сприятливий період. Будь-
те пильні й розсудливі, утримайтеся від 
необдуманих вчинків, частіше йдіть на 
компроміс.

 СКОРПІОН 
Ви повинні добре попрацювати, щоб 

у майбутньому уникнути проблем на ро-
боті. Але не беріться за всi проблеми від-
разу, вирішуйте їх поступово.

 СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви до цього хворіли, то організм 

повністю відновиться. Уникайте пере-
їдання й не лягайте спати надто пізно. 
Ваш фізичний і моральний стан буде у 

відмінній формі.
 КОЗЕРІГ 

Чудовий перiод, щоб зайнятися будь-
яким видом спорту. Спробуйте встати 
на гірські лижі, походити під вітрилом, 
освоїти морські глибини. Або просто 
вiдвiдайте фітнес-центр.

 ВОДОЛІЙ 
Уникайте понаднормової роботи - це 

може підірвати ваше здоров’я. Щоб по-
кращити фiзичний стан, бiльше бувай-
те на свiжому повiтрi та робiть фiзичнi 
вправи.

РИБИ 
Будьте розсудливi, забудьте про до-

гматизм i покладайтеся на вашу висо-
ку здатність до адаптації. Будьте більш 
гнучкими й не бійтеся змінити плани в 
останню хвилину.

Вітаємо!
Інструктора з передплати 

Оксану Демиду та Андрія Чаву 
з одруженням! 

Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом!
Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно й не розлучатись.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась завжди родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
І на золотому весіллі гуляли! 

Колеги з ТД АТ «Укрпошта» ЦВПЗ Теребовля -1.

Колектив «Нашого ДНЯ» також 
щиро вітає чарівну, ніжну, 

вродливу пані Оксану та її сильну 
половинку Андрія Чаву

з одруженням!
Хай заходить щастя в хату
І добра буде багато,
Хай в родині сліз не буде,
Хай шанують вас усюди.
Хай сонце вам щиро сміється,
Нехай у житті все вдається.
Хай доля зачарує вам світ
Здоров'ям, щастям і натхненням,
Щоб ви прожили многа літ
Під Божим і людським благословенням.

Вітаємо!
 Найріднішу в світі матусю

 Тетяну Вознюк із 
Великих Вікнин на 

Збаражчині
з Днем народження! 

Матусю, озирнись навколо,
Весь світ Тобі даруєм ми,
Такий яскравий і казковий,
Мов небо ясне, чарівний!
І кущ червоної калини,
І річку, що повз дім біжить,
І квітку, що серед долини
На сонці ясно мерехтить.
А ще віночок із любові,
Букет зі щастя пелюсток,
І усі барви світанкові,
Повітря свіжого ковток.
Тож з Днем народження
                              вітаєм,
Даруєм світ Тобі цілком,
Від негараздів, ми благаєм,
Хай янгол захистить крилом!

З любов’ю і повагою - 
сини Сергій із сім’єю, Тимофій та Антоній, 

донечки Оля й Оксанка.

Для цих двох чоловіків, 
здається, немає нічого 
неможливого. «Головне - 

докласти зусиль», – переконують 
вони і цієї неділі знову здивували 
Тернопіль рекордами. 

Василь Шевчук для встановлення ре-
корду заліз під снігову ковдру. Чоловік про-
лежав під кучугурою 20 хвилин і 11 секунд. 
При цьому він був одягнений тільки в труси 
й занурився у сніг повністю, з головою. 

Тим часом 37-річний Андрій Балабух од-
ними руками зав’язав з двох сталевих цвяхів 
вузол довжиною 30 см. Знадобилася йому на 
це 1 хвилина та 12 секунд.

Досягнення обох чоловіків поповнили 
вже чималеньку «Книгу рекордів Тернопо-
ля».

«Наш ДЕНЬ» неодноразово писав про 
рекордсменів. Василь Шевчук мешкає у Хо-
росткові. Кілька років тому він 63 рази за 
хвилину відтиснувся від підлоги на двох 
пальцях обох рук і потрапив у «Книгу рекор-
дів України». Після цього ускладнив завдан-
ня і 50 разів відтиснувся на п’яти цвяхах, 
вбитих в дощечки. Пізніше чоловік здиву-
вав прихильників, відтиснувшись від під-
логи 38 разів з опорою рук – на ножах, а ніг 
– на цвяхах. А в грудні минулого року Василь 
Шевчук влаштував зимовий забіг довкола 

міського ставу босоніж і з го-
лим торсом.

Андрій Балабух із Гуся-
тинського району цієї зими 
встановив рекорд Тернополя в 
номінації «Сильні руки». За 22 
секунди він порвав три коло-
ди – всього 108 гральних карт, 
скріплених разом. Восени ж 
він підняв чотири рази однією 
рукою дві гирі вагою 32 кіло-
грами.

До речі, свій 55-річний юві-
лей Василь Шевчук відсвят-
кував цими днями. «Наш 
ДЕНЬ» щиро вітає його з цією 
подією. Бажаємо здоров’я, 
натхнення і нових рекордів!

Хай янгол захистить крилом!Хай янгол захистить крилом!Хай янгол захистить крилом!

На Тернопільщині замерз 
найбільший рівнинний 
водоспад – мандрівники 

діляться дивовижними фото

Цього року сильні морози в Украні 
чергуються з відлигою, але зима да-
ється взнаки. У Ниркові Заліщицького 
району можна помилуватися вкритим 
кригою Джуринським водоспадом. 
Світлини замерзлого дива опубліку-
вав у «Фейсбуці» Олег Гавришок.

«Екстремальний спуск і підйом 
(не для слабаків). Все заради краси, 
від якої перехоплює подих. Тут вже 
відчувається весна, її бурхливі води 
вже омивають каміння Джуринсько-
го водоспаду», – написав чоловік.

Річка Джурин падає з висоти 16 
метрів в долину та утворює водо-
спад з трьома каскадами. Аби по-

бачити його, потрібно спуститися з 
обривистого спуску. Влітку тут за-
вжди багато туристів, а взимку по-
милуватися заходять лише сміливі 
мандрівники.

Вважається, що Джуринський є 
найвищим в Україні, а також ствер-
джують, що і у Європі, рівнинним во-
доспадом. Ця гідрологічна пам’ятка 
– справа рук людини. Колись тут був 
розташований млин, згодом ГЕС.

На світлинах видно, що крижана 
кірка майже повністю вкрила один 
із каскадів водоспаду. Однак, мінли-
ва погода здатна здійняти льодову 
шапку в одну мить. Під час потеплін-
ня  крига сходить стрімко, як лавина.

Замерзає водоспад майже кож-
ної зими. Тож до весни ще є час, аби 
встигнути зробити свої неймовірні 
фото на фоні замерзлого велетня. 

Бурульки – довжиною 
в 16 метрів… 

У Тернополі – нові рекорди: 
в снігу й зі цвяхами

Унікальні досягнення зафіксовані у 55-річного 
Василя Шевчука і 37-річного Андрія Балабуха




