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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ 

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

29 січня - драматич-
на містерія «Тарас» до Дня 
пам’яті Бою під Крутами

30 січня – музична ко-
медія «Ніч перед Різдвом»

Поч. о 19.00

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ

29 січня – новорічна 
імпреза «Віденський ве-
чір»

6 лютого – концерт 
«Різдвяні дива». На сце-
ні - академічний камер-
ний хор «БРЕВІС». Голо-
вний диригент – заслуже-
ний артист України Свя-
тослав ДУНЕЦЬ. Камерний 
оркестр обласної філармо-
нії.

13 лютого -  концерд 
до Дня закоханих. На сце-
ні - народна артистка 
України Алла Попова , за-
служений артист України 
Олександр Зайченко, шоу-
балет "СВМ".

Поч. о 18.30 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ 

ОБЛАСНИЙ ТЕАТР АКТОРА 
І ЛЯЛЬКИ

 2 лютого – «Дванад-
цять місяців» за мотивами 
казок Богдана Лепкого. 

Поч о 12.00, 14.30.

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць – 28 грн. 50 коп. 
3 місяці –  82 грн. 90 коп. 

6 місяців –  159 грн. 40 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ»  

можна у будь-якому поштовому 
відділенні або у листонош

індекс - 68710
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29 січня - хмарно, сніг, 
дощ зі снігом, температура 
повітря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 1-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.55, захід 
- 17.07. 

30 січня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 
0-1 градус морозу, вдень 1-2 
градуси тепла. Схід сонця - 
7.54, захід - 17.09. 

31 січня - хмарно, мо-
крий сніг, температура пові-
тря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 1-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.52, захід - 17.10. 

1 лютого - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 

1-3, вдень 5-8 
градусів тепла. Схід сонця - 
7.51, захід - 17.12. 

2 лютого - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вночі 
5-6, вдень 5-8 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.50, захід - 17.14.

3 лютого - хмарно, дощ, 
температура повітря вно-
чі 2-5, вдень 5-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.48, захід 
- 17.16.

4 лютого - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 0-3, вдень 3-6 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.47, 
захід - 17.17.

Погода в Тернополі й області

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

У номері - календар квітникаря на 2020 рік

10-11 стор.

«Кому ти така 
ПОТРІБНА?»

Як у Тернополі 
розповідали поезію 
жестовою мовою і чому 
це потрібно і тим, хто чує 4 стор.

«Відчував, 
що хтось 
лишився 
у полум’ї»
15-річний Сергій Гловіцький з Угринова 
Підгаєцького району претендує 
на премію "Герой-рятівник року"

3  
стор.
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Ольга ЧОРНА.

Загалом у 2020 році 
уряд, центральний 
банк, підприємства й 

банки повинні виплатити 
$17,059 мільярдів боргів. 
Із них $13,060 мільярдів - 
основна сума боргу, $3,999 
мільярдів - відсотки.

За інфоррмацією Нацбанку, 
пікові виплати за зовнішнім бор-
гом цьогоріч припадають на пер-
ший квартал - $5,415 мілярдів та 
на третій - $5,237 мільярдів. 

Значні суми Україна пози-
чала у Міжнародного валютно-
го фонду. До речі, членом МВФ 
наша держава стала у 1992 році. 
Позики обчислюються мільярда-
ми доларів. Цікавий факт. Першу 
масштабну позику від МВФ Київ 
отримав під час фінансової кризи 
1998 року. Уникнення дефолту зі-
грало важливу роль у переобран-
ні Леоніда Кучми на другий тер-
мін президентства в 1999 році. 
І це на його совісті поява такого 
ганебного явища як олігархи, ви-
коренити яке поки не вдається.      

Повернемось до справ фі-
нансових. Експерти пророку-

ють світові в цьому році нову 
фінансово-економічну кризу. За 
даними JPMorgan, акції ринків, 
що розвиваються, подешевша-
ють на 48 відсотків, їхні валю-
ти - на 14,4 відсотків. Американ-
ські акції втратять у вартості 20 
відсотків. Щоправда, криза мати-
ме менш негативні наслідки, ніж 
події 2008-го. Але це лише про-
гнози... 

Чи вплине світова криза на 
українську економіку? Думки 
різняться. Економіст Андрій Но-
вак, приміром, стверджує: впли-
не, але не сильно. Проте… Світо-
ва економіка вразлива до перед-
бачуваних, а, тим паче, неперед-
бачених викликів. Як-от пробле-
ми в Китаї. Слід зазначити, біль-
ша половина товарів, які зараз 
споживають в Україні, вироблені 
саме в Китаї. Та й світ загалом си-
дить на «made in China». 

Тепер, коли Китай косить ко-
ронавірус, економісти та експер-
ти почали пов’язувати ймовірну 
фінансову кризу з цієї недугою. 
Частка Китаю у світовій економі-
ці складає 18 відсотків. Це - дру-
га за величиною економіка світу. 

Прогнозують: ймовірно, нова 
світова фінансова криза може 
стартанути з провінції Ухань, - 
регіоні, де зафіксували перші ви-
падки захворювання на корона-
вірус.

Ухань - один із найважливі-
ших промислових та логістичних 
регіонів Китаю. Там розташо-
вані більше 300 із 500 найбіль-
ших компаній світу. В тому чис-
лі Microsoft, німецька компанія 
з розробки програмного забез-
печення SAP,  французький ви-
робник автомобілів Groupe PSA... 
Ахмед Рахман, економіст Лехай-
ського університету в США, зая-

вив виданню «Associated Press»: 
«Закриття Уханю може виявити-
ся найбільш руйнівним для сві-
тової економіки».

За словами директора еконо-
мічних програм Українського ін-
ституту майбутнього Анатолія 
Амеліна, клієнти з усього світу 
вже відмовляються від посилок 
з «Аліекспрес». Іншими словами, 
все лише починається…

Для прикладу, через корона-
вірус до шестирічного максиму-
му подорожчало золото. Таких 
цін не було з 2013 року. Інвесто-
ри почали вкладати свої активи 
у цей дорогоцінний метал. Зрос-
ла й вартість срібла. Водночас 
почали різко падати світові ціни 
на нафту.  

Як зазначає виконавчий ди-
ректор Міжнародного Фонду 

Блейзера Олег Устенко, у зв’язку 
з вірусом, збільшуватимуть свої 
бюджети провідні світові фарма-
цевтичні компанії. А ось турис-
тичний бізнес може піти в збиток. 
Зменшення купівлі туристичних 
путівок спостерігатиметься не 
лише у керунку Китаю, а й в інші 
країни. З метою безпеки.   

Через Китай у світовій еконо-
міці може розпочатися великий 
«шухер». Деякі компанії, можли-
во, виводитимуть свій бізнес із 
Китаю в інші, безпечніші, місця. 
Через перетрубації ймовірні фі-
нансові втрати. 
А що буде з ціна-
ми?..

Борги «висмоктають» з бюджету України 
кожну третю гривню  

В Україні за час незалежності змінилося декілька урядів, прем’єрів, президентів, 
парламентів, і кожна влада з надією дивилася й далі це робить у бік кредиторів. 

Одні позики бере, інші - віддає... Роками триває життя у борг.
Зараз кожна третя гривня бюджету 
України йде на погашення боргів. Про це 
заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук 
в ефірі одного з українських телеканалів. 

Як наголосив голова 
обласної ради 
Віктор Овчарук, 

змінити чинний кодекс 
законів про працю, який 
затверджений майже 50 
років тому, необхідно, 
виходячи з нових 
принципів трудових 
відносин, а не ціною 
нівелювання соціальних 
стандартів. 

«У прийнятому зверненні, 
зокрема, йдеться: «Аналіз цьо-
го законопроекту свідчить про 
чисельні порушення Конститу-
ції України, національного тру-
дового законодавства та між-
народних актів, ратифікова-
них Україною. Ним запроваджу-
ються механізми руйнації Укра-
їни як соціальної і правової дер-

жави через повне нівелювання 
її ролі у регулюванні трудових 
відносин. Втрачається унікаль-
на, вибудувана за роки незалеж-
ності, система трудових відно-
син, що поєднала у собі європей-
ські цінності, верховенство пра-
ва та кращі надбання міжнарод-
ного досвіду. Положення зако-
ну сприятимуть несправедли-
вим скороченням працівників, 
поширенню короткотермінових 
трудових контрактів, договорів 
з нульовим робочим часом, зни-
щенню соціальних гарантій, по-
слабленню захисту матерів з ма-
лими дітьми, можливості пере-
ведення працівника на інше ро-
боче місце без його згоди, забо-
роні  на проведення колектив-
них переговорів та звуженню 
низки інших соціальних прав та 
гарантій працівникам…», - за-

значає очільник обласної ради. 
– Відтак, запропоновані у зако-
нопроекті зміни знімають на-
вантаження з роботодавців, що 
нібито сприятиме зростанню 
економіки та зменшить безро-
біття, але зробити це хочуть за 
рахунок урізання прав найма-
них працівників. Але  саме пра-
ва працівника, а не роботодав-
ця, мають бути в центрі нового 
трудового зако¬нодавства».

Депутати Тернопільської 
обласної ради вимагають: від 
Президента України як гаранта 

Конституції – негайного опера-
тивного втручання у вирішен-
ня означеного питання, недо-
пущення порушення прав лю-
дей та міжнародних зобов’язань 
України у сфері трудових відно-
син, від Верховної Ради Украї-
ни – відхилити розгляд проек-
ту  Закону України «Про працю», 
від Кабінету Міністрів Украї-
ни – негайно відкликати проект 
Закону України «Про працю»  як 
такий, що порушує  Конститу-
цію України та основоположні 
міжнародні трудові стандарти.

ТНЕУ - серед 
лідерів за 

результатами 
оцінки якості 

наукової 
діяльності 

університетів 
світу

У січні опубліковано онов-
лений рейтинг (січень 2020, 
версія 9.2, beta), що форму-
вався на основі аналізу ци-
тованості вчених базою 
Google Scholar, здійсненого 
Webometrics. До рейтингу уві-
йшли тільки 72 українські за-
клади вищої освіти. І Терно-
пільський національний еко-
номічний університет - знову 
серед лідерів за результата-
ми оцінки якості наукової ді-
яльності університетів світу. 
Виш посідає 4 місце. 

Академічна спільнота 
ТНЕУ вкотре продемонстру-
вала якісну роботу, лідерські 
позиції та готовність до ви-
мог часу. Якісне та дієве вико-
ристання наукового контен-
ту забезпечив високопрофе-
сійний колектив бібліотеки 
ім. Л. Каніщенка ТНЕУ.

Віктор ОВЧАРУК: «Права працівника, 
а не роботодавця, мають бути в центрі 
нового трудового законодавства»

На останньому пленарному засіданні ХІІ сесії 
депутати підтримали звернення, ініційоване 

профспілками, яке адресоване Президенту України, 
Верховній Раді та Кабінету Міністрів, щодо 

неприпустимості ухвалення запропонованого 
проекту Закону України «Про працю».
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Діти зазнали опіків облич-
чя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіків ди-
хальних шляхів та отруєння про-
дуктами горіння. Всіх їх терміно-
во доправили до лікувальних за-
кладів.

У будівлі, де сталось нещастя, 
перебував й 15-річний Сергій Гло-
віцький. Ризикуючи власним жит-
тям, він врятував свого 13-річно-
го товариша. Дружать хлопці зма-
лечку. А нині рятівник і врятова-
ний лежать в сусідніх палатах лі-
карні.

У Тернопільському обласно-
му управлінні Держслужби з над-
звичайних ситуацій дізналися по-
дробиці героїчного вчинку Сер-
гія Гловіцького. Їх розповіла мама 
хлопця, хоча сама дізналася про 
все вже згодом. 

Як виявилося, після вибуху її 
синові першому вдалося покину-
ти будівлю. На вулиці, коли минув 
перший шок, він почав приходи-
ти до тями. І раптом пригадав, що, 
вибігаючи з клубу, у темряві, про-
низаній відблисками полум’я та 
димом, наповненій здійнятим піс-
ля вибуху пилом, він почув, наче 
хтось кинувся в бік сцени, про-
тилежний до виходу та наче б то 
звідтіля пролунав чийсь зойк. І 
хоча, на перший погляд здавалось, 
що всі, хто був у клубі вже покину-
ли будівлю, хлопець був переко-

наний, що там хтось залишився. 
В той момент він не думав про не-
безпеку. І хоча його й намагались 
зупинити, він знову повернувся, 
в приміщення, що швидко запо-
внювалось полум’ям.

Забіг всередину, почав гукати, 
чи хтось залишився. З-під сцени 
почув крик про допомогу. Це був 
його друг, Сергій Дума. 

Той, намагаючись покинути 
місце події, приголомшений та де-
зорієнтований внаслідок вибуху 
помилково побіг в бік сцени. Вда-
рився об її край. Впав. Пригадує, 
як десь зверху на нього падали та 
боляче вдаряли якісь конструкції, 
а поряд нависали електричні дро-
ти, що іскрили від короткого за-
микання. Його тоді наче паралізу-
вало. Не міг рухатись. Було лячно. 
Лежав в темноті та з останніх сил 
кликав на допомогу...

Сергій Гловіцький кинувся до 
товариша. Хотів його підняти на 
ноги – не вийшло. Тож взяв при-
ятеля за капюшон куртки і з усіх 
сил потягнув у бік виходу. Все від-
бувалось швидко та наче уві сні. 
Страху не було. Знав головне – по-
трібно якнайшвидше дістатись 
дверей, адже через високу темпе-
ратуру вже починав горіти одяг.

Сам рятівник про свій смілий 
вчинок нікому не розповідав. За-
значає, що непросто згадувати 

той вечір… Його матір дізналась 
про те, що сталось, вже від вря-
тованого. Щойно опритомнівши, 
Сергій Дума попросив покликати 
її до нього в реанімацію, щоб подя-
кувати, за те, що виховала такого 
сина, який врятував йому життя.

В обласному управлінні ДСНС 
передали інформацію про вчи-
нок Сергія Гловіцького до Києва 
для номінації підлітка на звання 
"Герой-рятівник року". Перемож-
ців оголосять у серпні. А відзна-
ку традиційно вручає голова Дер-
жавної служби України з надзви-
чайних ситуацій у вересні.

Тим часом поліцейські 
з’ясовують, що саме стало при-
чиною трагедії, розпочата кримі-
нальна справа. Зокрема, розслі-
дують службове недбальство під 
час виконання газових робіт. По-
передньо відомо, що вибух у клу-
бі села Угринів Підгаєцького ра-
йону стався через поламану газо-
ву трубу. 

Загалом усі восьмеро дітей 
мужньо переносять свій стан. Од-
ного найтяжчого, з опіками поло-
вини тіла, доправили до Києва в 
опіковий центр. Решта перебува-
ють на лікуванні в Тернополі. Най-
важче батькам, які не відходять 
від дітей ні на мить.

Андрій БРИК.

«Відчував, що хтось 
лишився у полум’ї»
15-річний Сергій Гловіцький з Тернопільщини претендує на премію "Герой-рятівник року"

"Книга рекордів 
Тернополя" 
поповнилась 

ще одним досягненням. 
Минулої суботи 67 людей 
спустились на сноутюбах 
по штучному снігу з гори 
на вулиці Тарнавського. 
Організували 
встановлення рекорду за 
чотири дні. 

Директор гірськолижного 
комплексу "Савич-парк" Віталій 
Кирилов побачив у фейсбуці на 
сторінці великого прихильника 
зимових розваг Антона Марчев-
ського світлину з груповим спус-
ком на велетенській вереті з гори 
і запропонував організувати поді-
бний рекорд у Тернополі. Про збір 
учасників оголосили у соцмере-
жах і організували в місті радісне, 
зимове, веселе дійство та подару-
вали всім незабутні емоції! 

Разом з тернополянами до 
встановлення рекорду долучи-
лися також міський голова Сер-
гій Надал та його заступник, 
співзасновник "Книги рекордів 
Тернополя" Леонід Бицюра.

Незважаючи на майже вес-

няну погоду, у гірськолижно-
му комплексі «Савич-парк» ро-
блять все, щоби потішити тер-
нополян зимовими розвагами. 
Уночі, як тільки трішки береть-
ся морозець, вмикають сніго-
ві гармати і у результаті містя-
ни мають унікальний атракці-
он - справжню снігову гірку для 
спусків на сноутюбах -  велетен-
ських надувних тарелях. У пар-
ку їх аж 160 штук.

«Савич-парк» підготував ці-
каву пропозицію для школярів 
та дошкільнят, а також для сту-
дентів навчальних закладів; ді-
тей з соціально незахищених, ма-
лозабезпечених та багатодітних 
сімей, дітей-сиріт; дітей, позбав-

лених батьківського піклування; 
дітей з інвалідністю (при відсут-
ності медичних протипоказань), 
дітей учасників АТО/OOC (бать-
ки яких перебували, знаходяться 
або загинули під час АТО/OOC). 
Разом із соціальною програмою 
«Активна зима» до 10 березня 
вони матимуть змогу покататись 
безкоштовно на сноутюбах, ор-
ганізувавши групи від 10 людей. 
Заявки прийматимуть на елек-
тронну пошту: dreampark.top@
gmail.com

Олена МУДРА. 
Фото 

Михайло УРБАНСЬКИЙ, 
Денис МУДРИЙ. 

Рекорд на сноутюбах встановили у Тернополі
У «Савич-парку» 67 містян одночасно з’їхали з гори

Трагедія, яка облетіла всі українські ЗМІ, сталася 
на початку року. Ввечері 3 січня внаслідок витоку 
газу в приміщенні сільського клубу села Угринів 

Підгаєцького району пролунав вибух, після чого будівлю 
охопила пожежа. Постраждали восьмеро неповнолітніх, 
віком від 12 до 17 років. Підлітки саме проводили в клубі 
репетицію виступу різдвяного вертепу.
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- Ожеледиця та екстремальні 
розваги часто стають причиною 
травм. Вадиме Леонідовичу, на-
певне, взимку у вас різко зрос-
тає кількість пацієнтів?

- Насправді, у травматологів є пацієнти 
і взимку, і влітку . У теплу пору, коли почи-
нається час відпусток, вилазок на природу, 
робіт у саду чи на будівництві. Це здебіль-
шого колоті та різані рани, травми від па-
дінь з висоти. Взимку, коли на вулиці оже-
ледиця, це здебільшого забої та перело-
ми. Особливо, у перші холоди, коли ввечері 
впав дощ, а вранці мороз, тротуари та доро-
ги вкриваються тоненькою льодовою кір-
кою. Людина ще не готова ні морально, ні 
фізично до такої погоди. Тоді з’являються 
перші травмовані. 

- Як же поводитися, коли на ву-
лиці слизько? Можливо, є спеці-
альні техніки, щоб уникнути па-
діння?

- Насамперед, варто подбати про ваше 
взуття. Жінкам в жодному разі не варто оби-
рати чоботи на високих підборах та шпиль-
ках. Каблук має бути не вищий, ніж три сан-
тиметри для того, щоб безпечно пересува-
тися під час ожеледиці. Підошва у взутті по-
винна бути резинова з хорошим протекто-
ром. Звичайно, в інтернеті є багато народ-
них засобів, як зробити взуття неслизьким. 
Хтось натирає соком картоплі, обприскує 
лаком, клеїть лейкопластир, двосторонній 
скотч чи наждачний папір. Але вони діють 
недовго. Найкраще, коли на вулиці слизь-
ко, обирати якісне зручне взуття з хоро-

шим  протектором і відчувати себе на до-
розі впевнено. Ще одна важлива річ – пра-
вильно ходити. Якщо йдете по тротуару, то 
йдіть ближче до опори, за яку можете вхо-
питися, якщо втратите рівновагу. Не вар-
то поспішати. Кроки повинні бути малень-
кими, але ставати потрібно на всю ногу. Не-
обхідно сконцентруватися на ходьбі, не від-
волікатися на розмови по телефону, не три-
мати руки в кишенях. А портфель або сумку 
взяти на плече, щоб руки були вільні. 

- Що робити, коли відчуваєш, 
що втратив рівновагу?

- Звичайно, під час падіння все відбува-
ється блискавично і у нас дуже мало часу, 
щоб зорієнтуватися у ситуації. Тут дуже 
важливо витягнути руки з кишень і випус-
тити з рук все, що тримаєте в цей час. Коли 
ти розумієш, що падіння неминуче, не по-
трібно панікувати. Головне розслабити-
ся, правильно себе згрупувати і старати-
ся впасти на бік. Багато хто, коли падає, ро-
бить велику помилку і підставляє під себе 
руку. Вона напружена і вся сила удару тіла 
припадає саме на неї. В першу чергу трав-
мується променево-зап’ястний суглоб, лік-
тьовий та плечовий суглоби. Також буває, 
коли людина втрачає рівновагу в ногах, то 
старається впасти на коліно. Це теж непра-
вильно, адже може трапитися перелом ча-
шечки або травма зв’язкового апарату. Зго-
дом сильний удар в коліно може стати при-
чиною артрозу чи іншого захворювання су-
глобів, тож варто берегти коліна від ударів 
при падіннях. Напружені нога чи рука, які, 
на нашу думку, мали б стати амортизато-

ром і полегшити падіння, насправді лише 
ускладнюють ситуацію і часто травмують-
ся насамперед. Тому дуже важливо, щоб 
тіло було розслаблене, і постаратися впас-
ти набік. Тіло згрупувати: голову зігнути і 
підборіддям притиснутися до грудей, руки 
потрібно зігнути в ліктях і зімкнути перед 
грудьми, закриваючи обличчя, а ноги тріш-
ки зігнути в колінах. Таке падіння може 
принести лише забій м’яких тканин. А от 
переломів зможете уникнути. Міфом є те, 
що варто падати на сідниці, адже в такому 
разі можна пошкодити хребет або поперек, 
тазові кістки чи навіть голову. 

- Взимку дуже популярне катан-
ня на лижах та ковзанах. Як тут 
правильно діяти, аби уникнути 
травматизму?

- Щодо падіння, то правила ті самі – 
варто згрупуватися і падати на бік. Цього 
насамперед навчають всі інструктори. На-
прикінці січня до нас звертається дуже ба-
гато людей з різними травмами, які повер-
таються з відпочинку. Часто це початківці, 
які не маючи елементарних навичок, ви-
рішили випробовувати свої сили на схи-
лах. Я рекомендую всім, хто вирушає взим-
ку у відпустку, все-таки скористатися по-
слугами інструкторів і не експериментува-
ти на схилах, адже власне здоров’я дорож-
че. Коли ж падаєте, згрупуйтеся та призем-
ляйтеся на бік. 

- Якщо ж все ж-таки людина 
впала, що варто робити насам-
перед?

- Якщо це звичайний забій, то біль за 
кілька годин минає.  У такому разі вар-
то прикласти до цього місця щось хо-
лодне. Прийшовши додому, обмотай-
те уражену ділянку еластичним бин-
том, щоб обмежити її рухливість. Якщо 
ж ви впали і біль зростає, з’явився на-
бряк, варто звернутися у травмпункт. 
Доки приїдете в лікарню, варто зафіксу-
вати кінцівку, аби травмована частина 
тіла була нерухомою. Найчастіше трав-
муються променево-зап’ясткові та го-
мілковостопні суглоби.   Рентген та узд-
діагностика покажуть, чи є перелом, чи 
пошкоджений зв’язковий апарат. Не вар-
то встановлювати собі самому діагноз, а 
звернутися до лікаря і отримати фахо-
ву допомогу. У нас є пацієнти, які при-
ходять за один-два тижні після травми. 
Терплять біль, не можуть працювати, 
коли ж робимо обстеження, виявляємо 
перелом і накладаємо гіпс. Зволікаючи з 
походом до лікаря, людина витрачає на 
лікування значно довший час і шкодить 
своєму організму. Тому краще зробити 
обстеження та переконатися, що все га-
разд, аніж терпіти біль, відкладаючи ві-
зит до медиків. 

Щиро зичу усім читачам «Нашого ДНЯ» 
міцного здоров’я та щонайменше травм 
цієї зими. А мої поради, сподіваюсь, нео-
дмінно стануть вам у пригоді і допоможуть 
залишатися здоровими, незважаючи на по-
году!

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ ім. Гнатюка.

Вадим КРАВЧУК: 
«Аби уникнути  
важких травм взимку,  
потрібно навчитися 
правильно падати»
Прості та дієві поради від  
тернопільського лікаря-травматолога

Взимку рівень травматизму значно зростає, а травмпункти переповнені постраждалими. Ожеледиця стає справжньою перешкодою 
для пішоходів і якщо не бути готовим до цього природного явища, то замість навчання чи роботи, можна провести кілька тижнів 
на лікарняному. Цьогорічна зима не особливо тішить нас снігом та морозом. Та знання, як правильно поводитися та ходити, коли 

під ногами слизько і є небезпека втратити рівновагу, будуть однозначно корисними для кожного. Про те, як правильно падати, аби  
уникнути травм, чому не варто тримати руки в кишенях та цінувати власне здоров’я більше, аніж речі, які несете в руках, у розмові 

з тернопільським лікарем, ортопедом-травматологом Тернопільської міської поліклініки №2 Вадимом Кравчуком.

З початку епідсезону 2019-
2020 років в області перехворі-
ло 4,7% від всього населення, 
- зазначає лікар-епідеміолог об-
ласного лабораторного центру 
Світлана Маціпура. --  Загальна 
захворюваність на грип та ГРВІ 

за останні 7 днів склала 630,6 
випадків на 100 тисяч населен-
ня, що на 20,1% вище середньо-
го багаторічного рівня захворю-
ваності.

У Бережанському, Борщів-
ському, Гусятинському, Залі-

щицькому, Зборівському, Козів-
ському, Лановецькому, Підво-
лочиському, Тернопільському, 
Чортківському, Шумському ра-
йонах та Тернополі  показник 
захворюваності на грип та ГРВІ 
вищий середнього багаторічно-
го рівня захворюваності. 

За останній тиждень кіль-
кість захворілих зросла у порів-
нянні з попереднім тижнем по-
точного року в 1,6 рази (6575 
випадків проти 4218), - повідо-

мляють в обласному лаборатор-
ному центрі. З них 60,5% дітей: 
школярів – 58,2% від усіх захво-
рілих дітей. В порівнянні з по-
переднім тижнем, рівень захво-
рюваності серед дітей зріс в 1,7 
рази, серед дітей шкільного віку 
– в 1,9 рази.

За тиждень госпіталізова-
ли 336 осіб, із них 197 дітей. Це 
на 38,3% більше, ніж минуло-
го тижня.  З початку епідсезону 
троє людей померли від грипу. 

У них лабораторно був підтвер-
джений грип А. 

За даними Центру громад-
ського здоров’я, в Україні з по-
чатку епідсезону від ускладнень 
грипу померли 11 людей, було 
госпіталізовано понад 67 тисяч 
людей, з яких майже 80% - діти. 
У цілому ж на грип та ГРВІ пере-
хворіли 6,2% населення України.

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ ім. Гнатюка.

Грип атакує жителів Тернопільщини
В області оголосили карантин у 52 навчальних закладах

На Тернопільщині в 1,6 рази зросла кількість 
хворих на грип.  Порівняно із минулим тижнем, 
школярів занедужало майже вдвічі більше. 

В області припинили навчання у 52 навчальних 
закладах у десяти районах. 
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Іван КРУП’ЯК: «До-ля... 
це - музична грамота 
людського життя, яку 
щодня «проспівуємо»
Де ти, доле-доленько? Серед доріг, які заплуталися у вузлик на перехрестях світу? Серед листопадів, які 
замели сліди, де ступало щастя? Серед стежок, які звернули на інші подвір’я? Може, тебе шукати серед 

тисяч облич, коли хтось гляне очима ангела?.. Відколи світ - відтоді людина шукає свою долю.  
Як заслужити її прихильність? Чи можна її змінити?

- Долю очікують, на неї нарі-
кають, її проклинають, нази-
вають щасливою або навпа-
ки... Іване Степановичу, яке ви-
значення дає поняттю «доля» 
астрологія?

- До-ля... До-ре-мі-фа-соль-ля... Це - сво-
єрідна музична грамота людського жит-
тя. Ми щодня «проспівуємо» свою долю. 
Бо народилися на певній ноті. Кожен, хто 
приходить у цей світ, має свій «тембр». Й 
іншого подібного «голосу» немає більше 
ніхто. Нема людей з подібними долями. 

Кожна доля має свої неповторні зако-
ни. Це - своєрідний «набір» того, що пови-
нна прожити людина і як прожила... 

А ще долю називають судьбою. Зі 
старослов’янської - судьба - Суд Божий. Це 
те, що присудили нам при народженні. Ми 
приходимо у світ зі своєю матрицею, тоб-
то, з власною долею. Але чимось заповню-
ємо її й самі. Проте серйозні речі закодо-
вані у «програмі» нашого життя. 

Усе має значення. Рік, день, година, 
хвилина, секунда народження людини. Де 
в цю мить перебували Місяць чи Сонце. У 
дитини, яка народилась секундою пізні-
ше, доля вже буде іншою. 

Доля - це космічний фактор, який да-
ється не лише людям, а всьому живому. 
Дерево має жити стільки-то років, твари-
на - стільки-то... Все має свою генетичну 
програму. 

- Один песик спить на подуш-
ках, інший - під парканом... Це 
також доля?

- Так. Проте людина може втрутитися 
в долю тварин. Що й стається. На жаль, не 
завжди вчинки людини благородні. По-
бавилися діти кошеням, стало нецікаво, 
батьки взяли й викинули нещасне на ву-
лицю. І кошеня прирекли, і себе. Бо взя-
ли гріх на душу. До речі, буває, що нічий-
ні тварини, які прибилися до оселі, є про-
вісниками щастя. Що ми, зрештою, знаємо 
про те, як і про що тварини чи дерева спіл-
куються із Всевишнім?   

- Держави, міста мають долю 
також? 

- Звісно. Якщо взяти припортове міс-
то, або те, що стоїть на роздоріжжі, де кру-
титься багато торговців, воно живе на-
багато краще, аніж віддалене. Тобто, має 
значення місце розташування. А також те, 
під яким знаком Зодіаку народжене місто 

чи держава. Хто заснував місто. Усе в сві-
ті взаємопов’язано. Долі міст і держав пе-
реплітаються з долею людей, правителів. 

- Міста й держави існують сто-
літтями. У них є більше шансів 
та можливостей змінити свою 
долю, ніж у людини.    

- Людина проживає зовсім мало за мір-
ками Всесвіту - один космічний день. Це - 
72 роки. Один космічний день для епохи 
складає 25 тисяч років. Усе вимірюється 
часом, а не багатством. Бо цей космічний 
день у кожного свій. Він може обірватися 
на півсекунді. Кажуть: час стоїть на місці. 
Ні. Він щодня інший. Він змінюється. Як і 
люди. Одні люди минають, інші - прихо-
дять. І вони вже не схожі на попередні по-
коління. Часто старші люди нарікають на 
молодь, мовляв, ми були не такі. Поколін-
ня не можуть бути схожими на покоління. 
Це проти природи.                

- Які знаки Зодіаку є улюблен-
цями долі?

- Не можна вважати, що цьому знаку 
пощастило більше, а іншому - менше. Всі 
знаки дають плюси та мінуси. Як я вже 
сказав, усе залежить від того, коли лю-
дина з’явилася на світ. Має значення на-
віть те, як ми плачемо, кричимо при на-
родженні та скільки - щось протилежне 
буде відбуватися, коли людина залишати-
ме цей світ.   

Люди, які народжуються на молодо-
му місяці, відходять із життя на повному 
місяці. Ті, що з’явилися на світ на повно-
му місяці - відходять у першій чверті мі-
сяця. Ті, що в останній чверті - відходять 
на першій чверті місяця. Це - важливі мо-
менти долі. 

І ще таке: кому весело в житті та ці-
каво? Дітям. Тому всі релігії закликають: 
будьте дітьми! «Дитячий» знак Зодіаку - 
Близнята. Їх доля таки балує. Тому люди, 
народжені під цим знаком, чи не найщас-
ливіші в житті. Водночас, Близнята - най-
консервативніший знак.

А от Стрільці - це вроджені вчителі, 
полководці. Це люди, які не можуть про-
йти мимо несправедливості. Намагають-
ся захистити інших. Йдуть вперед, не за-
думуючись...  

Погляньте, як усе продумано у Всес-
віті. Наприклад, розміщення літніх зна-
ків Зодіаку. Близнюки - це діти: Адам і 
Єва. Хлопчик і дівчинка. Далі - материн-

ський знак, з якого почалася вся світобу-
дова - Рак. Символ води. А ми складаємося 
з води на 80 відсотків. Там, де немає води 
- немає життя. Наступний знак - Лев. Во-
гонь, який дає енергію. Також Лев - захис-
ник, чоловік, батько. Як бачимо, порядок 
такий: дитячий знак, материнський, бать-
ківський. 

І, до речі, кожен знак Зодіаку - проти-
лежний до нас. Він дає те, чого нам не ви-
стачає.

- А як таємницю долі трактує 
астрологія? 

- Таємниця долі є у всіх нас. А от осяг-
нути її... У Тараса Шевченка є такі слова: 
«Мене доля вела. Взяла мене за руку...». 
Шевченко багато разів звертався до теми 
долі. І до волхвів: «Заворожи мені, волхве, 
сивочолий орле, і розкажи мені...». Кожна 
людина хоче знати, що її очікує, як діяти... 
І всі ми є свого роду пророками. Бо скла-
даємо плани на завтра, на місяць, на рік... 
А це - певне пророцтво. І як заповнимо 
матрицю, те й отримаємо. Тому не мож-
на проклинати, бажати зла, програмува-
ти себе чи власну справу на невдачу. 

«У кожного своя доля, і свій шлях ши-
рокий. Той будує, той руйнує, той неситим 
оком на край світа зазирає, щоб загарбать 
і з собою взять у домовину», - писав Коб-
зар. Як мудро він все сказав у декількох 
словах. Людині багато не потрібно. А на 
тім світі - нічого. 

- Якщо доля пов’язана із Всес-
вітом, то пишеться на Небесах...

- Людина складена подібно до косміч-
них законів. Дванадцять місяців. Дванад-
цять знаків Зодіаку. У людини дванадцять 
основних органів тіла. Основою світобу-
дови є Зодіак. 

Змінюються чотири пори року. Як чо-
тири Євангелії. Як чотири психотипи у 
людей... 

У житті людина йде двома шляхами. 
Півжиття намагаємось влитися в натовп. 
А другу половину життя - виділитися з 
того натовпу. 

У долі все «записано». Коли хлопець з 
дівчиною познайомилися та в який день 
і час вперше поцілувалися - це відіб’ється 
на їхньому житті, якщо вони одружаться. 
І на їхніх дітях. Також усе, що цієї миті ста-
лося в Космосі, відбилося на людях. Тому 
наша доля пишеться на Небесах...         

- Чи справді діти наслідують 
долю батьків? 

- Що таке кара і карма? Це, фактично, 
одне й те ж. Усе, що робимо, відгукнеться. 
Це теж - доля. Людині дана свідомість, під-
свідомість і надсвідомість. Надсвідомість 
- це вища інстанція. Буває, підсвідомо чи-
нити те чи інше не хочемо, а свідомо - ро-
бимо. Потім дивуємося: звідки й чому ви-
никають якісь негаразди? Коли йдеться 

про негативні вчинки. Якщо комусь хтось 
робить щось погане, то вводить цю люди-
ну в стрес. І вона, захищаючись, відштов-
хує негатив назад до свого кривдника. Та-
ким чином до нього повертаються гріш-
ки. Ще й на рідних відбиваються. 

Діти справді частково «відпрацьову-
ють» карму батьків. Якщо вони свідомо 
нагрішили. Недарма кажуть: який бать-
ко - такий син...

- Люди-ангели... Ті, що прихо-
дять на допомогу в найважли-
віший, часом у критичний мо-
мент. Їх приводить доля?

- Є такі слова: «Боги не люблять, як 
земні літають...». Боги заклали програму 
і намагаються, аби все було правильно. 
Але є люди, які покликані долею бути за-
хисниками чи рятівниками для когось ін-
шого. Так «записано» у їхній Книзі життя. 
Така воля Господа. Трапляється ж, хтось 
вас зупинив, затримав і ви запізнилися, а, 
отже, не опинилися там, де в той час тра-
пилося щось погане, аварія, наприклад. 
Це зовсім не випадково. Рука цієї людини-
ангела відвела від вас біду, а, може, й вря-
тувала. 

А ще недарма кажуть: мертві трима-
ють живих. Коли сниться сон і в нього 
приходить хтось із тих, кого вже нема на 
землі, це надходить інформація від наших 
предків, часом якесь попередження. Бо й 
пророкам, і святим снилися сни... 

Коли наші душі відійдуть в інший світ, 
то також стануть оберегами. Душі пред-
ків посилають людей, які можуть нас за-
хистити в критичний час. 

Але людина не завжди, на жаль, може 
зрозуміти: тобі послано, тобі дано, ско-
ристайся цим... 

- А ще кажуть: доля - це наші 
думки... 

- Думки нам не належать. Вони надхо-
дять зверху. У сні «прийшла» таблиця еле-
ментів Менделєєву. А Шевченко писав: 
«Думи мої, думи мої, лихо мені з вами...». 
Йому надходила маса інформації. Він не 
міг витримати того всього... З Космосу 
йдуть думки до багатьох учених. Але дум-
кам слід давати лад. Дивитися, куди тебе 
думка веде... 

Ми повинні влаштовувати свято сво-
їй долі. Бути прихильними до Бога, до 
людей, природи. Тоді доля буде прихиль-
ною до нас. Якби кожен намагався «про-
співати» музичну гаму свого життя, світ 
став би затишнішим, добрішим, лагідні-
шим. І не забуваймо дякувати долі за ко-
жен прожитий день. Бо 
це - безцінний подарунок  
Всевишнього...

Ольга ЧОРНА.

Відомий тернопільський астролог 
Іван КРУП’ЯК відкриває таємниці 
примхливої пані-невидимки,  
яка диригує нашим життям.
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У Тернополі  
собака  
покусала  
дитину
Хлопчик підійшов до хаскі на дитячому 
майданчику і хотів погладити тварину

Чоловік до 
смерті побив 

дружину
Кулаками намагався 
переконати жінку не 

зловживати спиртним

Трагедія трапилася у селі 
села СвидоваЧортківського 
району. Про смерть 42-річ-

ної жінки правоохоронцям пові-
домив її співмешканець. Чоло-
вік уже відбував покарання за 
вбивство. У 2014 році звільнив-
ся з місць позбавлення волі і саме 
тоді познайомився із загиблою.  

Поліцейським він розповів, що дру-
жина зловживала спиртними напоями. 
На прохання припинити, не реагувала, 
тому він час від часу боровся зі згубною 
звичкою дружини за допомогою сили.

За словами начальника Чортківсько-
го відділу поліції Анатолія Мельника, 
скарг від жінки про насилля в сім'ї не 
надходило. Остання сварка завершилася 
для жительки району летально.

Після чергового конфлікту та побоїв 
чоловік пішов поратися по господарству, 
а коли повернувся, то дружина була уже 
мертвою. За попередньою інформацією, 
того дня він бив дружину руками та но-
гами в область грудної клітки та спини.

Згідно висновків судово-медичної 
експертизи стало відомо, що жінка по-
мерла через масивну крововтрату в ре-
зультаті розриву нирки. У скоєному чоло-
вік зізнався. Йому уже оголосили підозру 
за статтею 121 частина 2 ККУ - умисне 
тяжке тілесне ушкодження, що спричи-
нило смерть. Вирішується питання про 
обрання підозрюваному міри запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під вартою.

Схема, за якою аферис-
ти «розводять» своїх жертв, 
не нова. Зловмисники теле-
фонують на мобільний та 
представляються працівни-
кам банку. Лякають людей, 
що їхня картка  заблокована, 
з неї намагаються зняти ко-
шти невідомі, або ж повідо-

мляють, що на «електронний 
гаманець» надійшов платіж  
і для того, щоб зарахувати 
гроші, потрібні персональ-
ні дані картки. Мета одна – 
вивідати у співрозмовника 
конфіденційну інформацію 
карткового рахунку і  зняти 
звідти кошти.

 Поліцейські вкотре звер-
таються до жителів області 
не довіряти телефонним не-
знайомцям, ким би вони не 
представлялися. Завжди пере-
віряйте інформацію, яку вам 
розповідають. Якщо про про-

блеми з рахунком повідомляє 
телефоном «банківський пра-
цівник» – перетелефонуйте до 
банку за номером, вказаним 
на платіжній картці, або ж на 
офіційному сайті установи.

 У жодному разі не пові-
домляйте нікому персональ-
ні дані, які стосуються  бан-
ківських карток. Розповідайте 
детально  про такий вид афе-
ри своїм родичам, знайомим. 
Чим більше обізнаних людей, 
тим менше шансів у зловмис-
ників  збагатитися за чужий 
рахунок.

Двадцять третього січня в 
Тернопільській, Хмельницькій та 
Київських областях правоохорон-
ці різних відомств одночасно про-
вели сімдесят обшуків. 

За словами Василя Джиджори, 
начальника управління страте-
гічних розслідувань в Тернопіль-
ській області, впродовж остан-

ніх шести місяців оперативники 
його підрозділу разом зі слідчими 
ГУНП та детективами документу-
вали групу осіб, яка виготовляла 
та розповсюджувала наркотичну 
речовину - метамфетамін.

 Організатор бізнесу -  житель 
Тернополя - власник одного зі 
спортклубів. Підбором кадрів за-

ймався найближчий товариш ке-
рівника. В його обов'язки входив 
пошук надійних людей, які б не 
лише розповсюджували наркоти-
ки, але й могли захистити підле-
глих у разі будь-якого нападу. Се-
ред помічників були відвідувачі 
спортивного залу.

- У ході  санкціонованих об-

шуків, одночасно проведених на 
території трьох областей, вилу-
чено понад кілограм наркотиків 
та психотропних речовин у твер-
дих, кристалічних, порошкоподіб-
них та інших формах, зброю, боє-
припаси, готівкові кошти у націо-
нальній та іноземній валюті, засо-
би зв’язку, - розповів прокурор об-
ласті Петро Бойко.

Всі учасники угрупування - 
люди віком від 20 до 33 років. 
Вони отримували від організа-
тора метамфетамін і займалися 
його продажем. За попередніми 
даними, у день такий бізнес при-
носив від 25 до 50 тисяч гривень.

Під час масштабної спецопе-
рації, яку проводили оператив-
ники Тернопільської області на 
території трьох регіонів,  за підо-
зрою у виготовленні і збуті нарко-

тиків затримали дев’ять осіб. 
Усім затриманим повідомили 

про підозру відразу за кількома 
статтями Кримінального кодексу 
України. Тернопільським міськра-
йонним судом обрано запобіж-
ні заходи: сімом підозрюваним - 
тримання під вартою із можливіс-
тю внесення застави, суми яких 
від 420 тисяч гривень до 1 міль-
йона 51 тисячі гривень. Загаль-
на сума застави становить 4 міль-
йони 149 тисяч гривень. Ще двох 
учасників суд відправив під ціло-
добовий домашній арешт. На да-
ний час правоохоронці встанов-
люють осіб, які можуть бути при-
четні до протиправної діяльності 
наркоугрупування.

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ ім. Гнатюка.

Поліцейські викрили групу наркоторговців
Власник одного із спортклубів міста займався розповсюдженням 

метамфетаміну і отримував прибуток від 25 до 50 тисяч гривень у день

Наркотики, зброю, набої, гроші, 
мобільні телефони, автомобілі 
та особисті записники вилучили 

оперативники в ході проведення 
масштабної спецоперації, яка тривала  
на території трьох областей.

Прикраси коханої  
заніс у ломбард
Впродовж місяця співмешканець 
обкрадав жительку одного із сіл 

Тернопільського району. Зникнення 
грошей та прикрас потерпіла виявила 

лише через деякий час.

Шахраї розгулялися не на жарт
За минулу добу невідомі, представившись працівниками банку,  

зняли з рахунків мешканців області понад 49 тисяч гривень 

Серед потерпілих – двоє мешканців обласного 
центру та жителька Тернопільського району. 
Люди думали, що спілкуються з працівниками 

банку та повідомили персональні дані своїх 
карток шахраям. Як наслідок, з їхніх «електронних 
гаманців» зникли усі гроші.

В обласному центрі 
на дев'ятирічного 
вихованця 

дитячого будинку 
напала собака.

- Хлопчик навчається у 
другому класі 23 школи Тер-
нополя, - розповів Володи-
мир Долинний, директор об-
ласного комунального бу-
динку для дітей шкільно-
го віку. – Він розповів нам, 
що йшов до школи, коли 
побачив на дитячому май-
данчику одного з будинків 
прив'язану до лавки соба-
ку породи хаскі. Хлопчик хо-
тів погладити тварину, але 
вона накинулася на дити-
ну, вкусила за ліву руку. Ди-
тина впала і сабака вкусив її 

ще й за обличчя. На момент 
нещастя власників тварини 
поруч не було.

Перехожі викликали 
швидку, повідомляють в по-
ліції. Люди, які мешкають в 
даному будинку кажуть, що 
це вже не вперше ця соба-
ка кидається та кусає дітей. 
Господарі тварини за кордо-
ном. Хаскі вигулює родичка, 
але вона не може втримати 
тварину.

Потерпілого госпіталі-
зували у дитячу обласну лі-
карню і вже зробили опера-
цію. Життєво важливих су-
хожиль тварина не пошко-
дила. У поліції вирішують 
питання про внесення дано-
го факту в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань.

Жінка звернулася 
із заявою про 
крадіжку золотих 

сережок, браслету, 
каблучки, а також грошей 
в поліцію. Вона заявила, 
що прикраси щезли як в 
неї, так і в її сестри. Суму 
збитків оцінила в кілька 
тисяч гривень.

У ході розслідування 
з'ясувалося, що до зникнення 
коштовностей причетний ко-
лишній співмешканець потер-
пілої - двадцятивосьмирічний 
житель Львова.  На слід зло-
вмисника натрапили право-
охоронці після перевірки міс-
цевих ломбардів. Чоловік кра-

дені речі здав під своїм пріз-
вищем, а гроші витратив на 
власні потреби.

 Підозрюваний уже при-
тягувався до відповідальнос-
ті за майнові злочини. У ско-
єному він зізнався. Правоохо-
ронці перевіряють чоловіка 
на причетність до інших зло-
чинів. За крадіжку в співмеш-
канки львів'янин відповіда-
тиме згідно статті 185 части-
на 2 ККУ - крадіжка, вчинена 
повторно.
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У Польщі зростає нетерпимість 
до українців

Європейські експерти зафіксували 
зростання у Польщі нетерпимості, ра-
сизму та ксенофобії. Найбільш вразли-
вою групою є мусульмани, а також єв-
реї, роми, та все частіше - українці. Про 
ставлення поляків до інших народів по-
відомили у доповіді Ради Європи. Єв-
ропейські експерти зауважили тенден-
цію зі зростання висловлювань на ґрун-
ті ненависті та інцидентів, мотивованих 
ненавистю, йдеться у доповіді. У Раді 
Європи пояснили, що треба терміно-
во розв’язати проблему непорозуміння, 
недовіри до влади. А також відсутності 
ефективного розслідування і судового 
переслідування таких злочинів.

США обмежать в’їзд у країну 
вагітним жінкам

Отримати візу в США вагітним жін-
кам стане складніше, оскільки адмі-
ністрація президента Дональда Трам-
па вводить низку вимог, щоб обмежити 
«пологовий туризм», коли жінки приїж-
джають народжувати в Штати, щоб їх ди-
тина отримала американське громадян-
ство. Про це повідомляє Associated Press. 
Тепер при отриманні запитів на вида-
чу віз від вагітних жінок співробітники 
дипмісії оцінюватимуть їх наміри. Заяв-
ники повинні будуть довести, що вони 
приїжджають за медичною допомогою, 
і в них є гроші, аби заплатити за це. Що-
правда, виникає питання, як прикордон-
ники визначатимуть, чи вагітна жінка, і 
чи може вона отримати відмову на осно-
ві підозри у вагітності. Адже співробіт-
ники консульства не мають права запи-
тувати під час візової співбесіди, чи ва-
гітна жінка і чи має намір стати такою. 

Топ-10 найбагатших країн світу
Список найбагатших країн світу очо-

лили США, пише HowMuuch.net у своєму 
дослідженні. Штати володіють 29,93 від-
сотками всього світового багатства, Ки-
тай - 17,7. Топ-10 найбагатших країн світу: 
США - $105,99 трлн., Китай - $63,83 трлн., 
Японія - $24,99 трлн., Німеччина - $14,66 
трлн., Великобританія - $14,34 трлн., 
Франція - $13,73 трлн., Індія - $12,61 трлн., 
Італія - $11,36 трлн., Канада - $8,57 трлн., 
Іспанія - $7,77 трлн. США контролюють на-
багато більше багатство, ніж будь-яка інша 
країна. Це, зокрема, пояснюється зростан-
ням добробуту найбагатших людей.
Кожен п’ятий працівник у Чехії - 

українець
Українці становлять одну з найчи-

сельніших груп іноземців, які працюють 
у Чехії. Про це з посиланням на дані Чесь-
кого статистичного управління з міжна-
родної міграції повідомляє Радіо Пра-
га. «Кожен третій іноземний працівник 
у Чехії - словак, а кожен п’ятий - украї-
нець», - зазначила фахівець статуправ-
ління Ярміла Марешова. Загалом у Чехії 
працює понад 600 тисяч іноземців, що 
складає близько 13 відсотків усіх пра-
цівників. Більшість іноземців - українці, 
словаки та в’єтнамці, значну частку ста-
новлять також громадяни Росії, Польщі, 
Болгарії, Румунії. Крім того, кожен сьо-
мий житель Праги - також іноземець.

Нашестя сарани спустошує 
Африку

ООН закликала надати міжнародну 
допомогу країнам Східної Африки у бо-
ротьбі з величезними зграями пустель-
ної сарани, яка знищує рослинність у ре-
гіоні. Ефіопія, Кенія та Сомалі борються з 
безпрецедентними та руйнівними згра-
ями комах, повідомляє ВВС. Чисельність 
сарани може збільшитися у 500 разів до 
червня. Ефіопія та Сомалі протягом 25 
років не стикалися із загрозою такого 

масштабу, а Кенія - 70 років. Південний 
Судан і Уганда також піддаються ризи-
ку, якщо зграї будуть зростати і поширю-
ватися. Залишився єдиний варіант «по-
вітряного контролю» - обприскування 
інсектицидами з літаків. Нашестя сара-
ни розпочалося з Ємену. Вона перелетіла 
Червоне море і дісталася Східної Африки. 
Сарана розмножується також в Індії, Іра-
ні, Пакистані - навесні там також може 
початися справжня навала. Комахи мо-
жуть долати до 150 кілометрів за день. 

2153 мільярдери багатші,  
ніж 4,6 млрд. людей

Економічна нерівність вийшла з-під 
контролю. У 2019 році 2153 мільярдери сві-
ту були багатшими, ніж решта 4,6 млрд. лю-
дей. Такий висновок міжнародної благодій-
ної організації Oxfam, передає Bloomberg. 
За даними Oxfam, найбагатші у світі люди 
становлять 1 відсоток населення і мають 
удвічі більше статків, ніж решта людства. 
«Наші економіки наповнюють кишені мі-
льярдерів і великого бізнесу за рахунок 
звичайних чоловіків та жінок, - сказав го-
ловний виконавчий директор Oxfam India 
Амітабх Бехар. - Не дивно, що люди почи-
нають сумніватися, чи повинні взагалі іс-
нувати мільярдери». За даними Bloomberg, 
за останнє десятиліття троє найбагатших 
людей світу збільшили свої статки загалом 
на $231 млрд. В Oxfam підрахували: люди-
на, яка заощаджувала б по $10000 щодня з 
моменту будівництва єгипетських пірамід, 
все одно мала б лише п’яту частину серед-
ніх статків, якими володіють п’ятеро най-
багатших людей планети.

30-річна німкеня вийде заміж 
за Boeing 737-800

Мішель Кобке зустріла «любов усього 
свого життя» в березні 2014 року, під час 
перебування в аеропорту Тегель (Берлін). 
Жінка зізнається: повітряний лайнер при-
вернув її увагу своєю могутньою красою. 
Декілька років Мішель приходила на те-
риторію аеропорту й милувалася злета-
ми та посадками свого «коханого» пові-
домляє The Sun. Торік керівництво аеро-
порту дозволило німкені зайти в ангар, де 
знаходився Boeing 737-800. Цей щасливий 
день вона називає моментом першого по-
цілунку з «коханим». Кобке вийде заміж 
за літака 18 березня. Урочиста церемонія 
пройде в Амстердамі в колі близьких дру-
зів і родичів нареченої. «Нареченого» ж на 
весіллі не буде. Але Мішель має його точ-
ну копію. Жінка засинає з іграшковим лі-
таком, розмовляє з ним і проводить у його 
компанії свій вільний час.

Де найдешевший  
і найдорожчий інтернет

Україна посіла друге місце в рейтин-
гу дешевизни інтернету. Середня вар-
тість інтернету у нас $6,64 на місяць. Про 
це свідчить рейтинг, складений британ-
ською консалтинговою компанією BDRC 
Continental у період з 28 листопада 2019 
року по 8 січня 2020-го. Він включає 206 
країн. Країни з найдешевшим інтернетом: 
Сирія - $6,60 на місяць; Україна - $6,64; Ро-
сія - $7,35; Румунія - $8,15; Білорусь - $9,87. 
Найдорожчий інтернет-зв’язок у таких 
країнах: Еритрея (Східна Африка) - $2666; 
Ємен - $2466; Маврита-
нія - $694; Теркс і Кайкос - 
$310; Республіка Бурун-
ді - $283.

Благодійних внесків  
у лікарнях не буде 

Міністр охорони здоров’я Зоряна Ска-
лецька сподівається, що лікарі не будуть 
вимагати неформальні платежі від па-
цієнтів. Про це вона заявила в інтерв’ю 
«Сьогодні». «Я сподіваюся, що неформаль-
ні платежі лікарні взагалі вимагати не бу-
дуть, оскільки заклади, крім контракту з 
Національною службою здоров’я України, 
отримують можливість отримувати інші 
кошти за платні послуги, або з місцевого 
бюджету, від страхових компаній. Місце-
вий бюджет може створити місцеві про-
грами щодо тих чи інших захворюваннь. 
Це означає, що законних способів отри-
мувати офіційні платежі багато. Нефор-
мальних платежів, благодійних внесків 
не буде. Якщо такі речі будуть, для цього є 
гаряча лінія 1677, за якою ми будемо зби-
рати такі скарги», - сказала Скалецька.

Українці згідні на зарплати  
«у конвертах»

Більшість українців згідні працюва-
ти офіційно, але частину зарплати отри-
мувати «у конверті». Про це заявили 59,8 
відсотків опитаних. Подібної думки до-
тримуються як роботодавці, так і найма-
ні працівники, самозайняті та безробітні, 
йдеться у дослідженні Центру Разумкова. 
Водночас, серед тих, хто працює, - на гро-
ші «у конверті» згодні 46 відсотків опита-
них. 78 відсотків українців головним фак-
тором у роботі назвали зарплату.

У нашій країні пенсію отримує 
більше людей, ніж працює
«Солідарна система функціонує у склад-

них демографічних умовах. Оскільки пен-
сії отримують 27 відсотків населення Укра-
їни при 25 відсотках найманих працівни-
ків, за яких сплачуються внески на постій-
ній основі», - заявила заступниця міністер-
ки соціальної політики Наталія Ненючен-
ко, пише «Економічна правда». Торік видат-
ки на пенсійне забезпечення становили 11 
відсотків ВВП. 2020-го прогнозують 9,8 від-
сотків ВВП. Станом на січень в Україні налі-
чувалося 11,3 мільйони пенсіонерів.
Україна - на 126 місці в рейтингу 

корупціонерів
За підсумками 2019 року Україна по-

ліпшила показник в міжнародному рей-
тингу Індексу сприйняття корупції на 2 
бали (30 балів зі 100) і посіла 126 місце 
із 180. Про це свідчить щорічний Індекс 
сприйняття корупції в 180 державах, який 
опублікувала організація Transparency 
International. Лідерами рейтингу з показ-
ником 87 балів є Данія та Нова Зеландія. 
86 балів у Фінляндії. Найгірші показни-
ки у Сомалі (9 балів), Південного Судану 
(12 балів) і Сирії (13 балів). Росія з 28 ба-
лами перебуває в нижній частині рейтин-
гу, нижче неї з пострадянських країн лише 
Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. 
Найменше корупції серед пострадянських 
країн в Естонії, вона на 19 місці (74 бали).
Термін служби в армії скоротять

В Україні мають намір скоротити тер-
мін військової служби та покращити умо-
ви для контрактників. Про це в інтерв’ю 
«Інтерфакс-Україна» повідомив міністр 
оборони Андрій Загороднюк. «У тому ви-
гляді, в якому термінова служба зараз, не 
повинна залишатися, тому що це не пра-
цює. По-перше, це дуже корупційна історія, 

коли люди платять гроші, щоб їх не призи-
вали. Це породжує погоню за формальни-
ми цифрами, і ми всі знаємо випадки, коли 
шукають призовників, де тільки можна», - 
сказав міністр. І додав, що термін у півтора 
року буде скорочено, але поки рано гово-
рити, на скільки. 

Експерти назвали марки 
«несправжнього» масла

Київський центр експертиз «ТЕСТ» 
провів дослідження 29 марок українсько-
го і білоруського вершкового масла. З них 
лише 9 виявилися справжнім вершко-
вим маслом, 20 зразків - фальсифікатом, 
пише test.org.ua. Тобто, фактично, 70 від-
сотків продукції, що реалізується під ви-
глядом вершкового масла - фальсифікат. 
Список фальсифікованої продукції: «3+3 
корови», «Апрель», «Богодухівський мол-
завод», «Брест Литовск», «Воложинське», 
«Всесмак», «Гомель-продукт», «Метелик», 
«Миколаївмолпром», «Нота смаку», «Пан 
коцький», «Подільське», «Поліська сиро-
варня», «ПП Матвієнко О.В», «Самбірське», 
«Сіверянка», «Справжнє» (Турківський 
маслозавод), «Старокостянтинівський мо-
лочний завод», «Токмак-Молоко», «Тради-
ційне» (Рихальский завод сухого молока). 
Справжнє масло: «Волошкове поле», «Га-
личина», «Здорово», «Молокія», «Полтав-
ський смак», «Попільнянське», «Радимо», 
«Чортків» (вагове), «Харківське». За зако-
нодавством, додавати будь-які жири, крім 
молочного, у вершкове масло не можна, бо 
це вже спред або маргарин.

У 2020 році уряду забракне  
173 млрд. на пенсії

Кабмін затвердив бюджет Пенсійно-
го фонду з величезною «дірою». Водно-
час, прем’єр-міністр Олексій Гончарук на-
зиває його збалансованим. Про це він по-
відомив у своєму Telegram-каналі. За сло-
вами прем’єра, дефіцит Пенсійного фонду 
складає 172,576 мільярдів гривень. Прое-
том держбюджету на 2020 рік передбаче-
но виділення 172,57 мільярдів гривень на 
покриття дефіциту Пенсійного фонду. 

Ділити майно при розлученні  
в суді стане дорожче

Через збільшений прожитковий мі-
німум в Україні збільшилися на 12 від-
сотків судові збори. Відтепер подача по-
зовної заяви про розірвання шлюбу обі-
йдеться у 840,80 гривень. За подачу по-
зову про розподіл майна при розірванні 
шлюбу потрібно заплатити від 840,80 до 
6306 гривень, пише 24 канал. Подача за-
яви про майнові спори коштуватиме мі-
німум 2102 гривні, позов про захист чес-
ті та гідності - у 840,80. Юристи поясню-
ють: судові витрати, пов’язані з розгля-
дом справи, покладаються при задово-
ленні позову на відповідача, при відмо-
ві - на позивача. Якщо суд задовольнив 
позов частково - на обидві сторони. Од-
нак, платити доведеться не за всі судові 
позови. Наприклад, оплата не потрібна у 
справах про стягнення аліментів, збіль-
шення їх розміру, оплаті додаткових ви-
трат на дитину, стягнення пені за про-
строчення сплати аліментів.

Одиноким матерям збільшать 
виплати на дітей

У Мінсоцполітики анонсували пое-
тапне підвищення виплат одиноким ма-
терям на дітей віком до 6 та до 18 ро-
ків. Протягом 2020 року державна до-
помога одиноким матерям на дітей до 
6 років збільшиться на 142 гривні й до-
сягне 1921 грн. Про це повідомила пре-
сслужба Міністерства соціальної полі-
тики. Відзначається, що державна допо-
мога на дітей одиноким матерям на ди-
тину до 6 років з 1 січня становить 1779 
грн., з 1 липня буде 1859 грн., а з 1 груд-
ня - 1921 грн. А державна допомога оди-
ноким матерям на дитину у віці 6-18 ро-
ків з 1 січня складає 2218 грн., з 1 липня 
сягне 2318 грн., а з 1 грудня - 2395 грн.

Україна Світ
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Вже кілька років вона разом 
із однодумцями популяризує 
жестову мову і взялася робити те, 

чого в Україні, фактично, не було. Бо 
чи багатьом відомо, що з допомогою 
жестів можна не просто порозумітися 
у побуті, а розповідати поезію і навіть 
передавати звуки музики? І де можна 
знайти збірки віршів для людей, які не 
чують? І, взагалі, чи такі існують?

З питань, на які не було відповідей, і по-
чався проєкт "Почути". Кілька небайдужих 
українців запропонували поетам зачитати 
свої вірші жестовою мовою і голосом одночас-
но та записати це на відео. 

- Мене часто питають: у тебе в родині 
хтось не чує чи маєш таких знайомих, з якими 
хочеш краще розумітися? - розповідає Олек-
сандра Смірнова. - Ні, просто я сама дуже лю-
блю поезію. І якось одного вечора прийшла в 
Києві з мистецької лекції й подумала: клас-
но, є стільки цікавих творчих заходів. Але що 
би було, якби я не чула? От піду на звичайний 
творчий вечір, і що там можу зробити? Нічо-
го. Тоді ми з друзями замислилися, як зміни-
ти ситуацію. 

Зараз на фейсбук-сторінці проєкту вже 
є понад півсотні відео з поезіями жесто-
вою мовою, їх також можна переглянути на 
ютуб-каналі. А для того, щоб залучити яко-
мога більше людей, учасники проєкту ман-
друють Україною і влаштовують мистецькі 
зустрічі.

Свої вірші українською, російською та мо-
вою жестів у Тернополі читали поети з Рівно-
го, Ужгорода, Києва, Ковеля, Львова. Є у про-
єкті й тернополянка. Надія Сеньовська один 
зі своїх віршів присвятила чоловікові, який 
воював на сході України. Над його прочитан-
ням жестовою мовою працювала два тижні.

Захід відбувся у дитячій бібліотеці. Перед 
тим проєкт гостював у Житомирі, Рівному, 
Луцьку, Харкові, Білій Церкві, а після Тернопо-
ля будуть нові міста й аудиторії. 

Передати слова мовою жестів авторам до-
помагає професійна перекладачка. Виявило-
ся, що це не так просто. Для розуміння того, 
що таке жестова мова, насамперед варто за-
значити, що в кожній країні вона своя. У сві-
ті налічується таких понад 120 і ще більше  ді-
алектів. Тому, незважаючи на те, що у Вели-
кобританії, Америці та Австралії люди гово-
рять англійською, глухі люди у цих країнах 
використовують окремі жестові мови — бри-
танську, американську й австралійську, — які 
дуже відрізняються одна від одної. В Украї-
ні використовують українську жестову мову, 
яка також є унікальною. 

- Мені здавалося - береш слова і перекла-
даєш, - каже Олександра Смірнова. - Але після 
того, як ми отримали відгуки від людей, які не 
чують, на кшталт: "Що це у вас за каша вихо-
дить?", вирішили звернутися до професійної 
перекладачки. І виявилося, що перекладати 
жестовою мовою кожне окреме слово - це схо-
же на роботу з гугл-перекладачем. Тобто зро-
зуміти можна, але загалом отримуємо набір 

слів. Звичайно, ми перекладаємо і слова, але 
головне - це передати сенс. 

Зараз учасники проєкту і самі вивчають 
жестову мову. Поети розповідають, що для 
них це стало справжнім відкриттям. 

- Жестова мова дуже виразна, - розпові-
дає Валерія Королишин. - Мені раніше часто 
робили зауваження, що я загалом у житті ба-
гато жестикулюю, що я дуже емоційна. І мені 
сподобалося, що в жестах можна передати цю 
емоційність.

У Києві є центр жестової мови, де прово-
дять навчальні курси для всіх охочих. В об-
ласних центрах, і в Тернополі, діють осеред-
ки Українського товариства глухих, де також 
працюють професійні перекладачі й прово-
дять різні заходи за участі людей, які не чують. 
Також стали доступні онлайн-перекладачі 
жестової мови. 

- Культурне та соціальне життя може і має 
бути доступним для всіх і кожного, - зазна-
чає Олександра Смірнова. - На різних рівнях – 
від музеїв і кінотеатрів до лікарень, навчаль-
них аудиторій і державних установ. Сьогодні 
є стільки речей у суспільстві, які нас намага-
ються розділити, сказати, хто більш достой-
ний, а хто менше. Ми говоримо про те, що в 
нас є значно більше речей, які нас об’єднують. 

На жаль, поки знання жестової мови в 
Україні радше екзотика, аніж норма. Новини 
з сурдоперекладом транслюють лише кілька 
телеканалів, а культурні заходи, на які можуть 
завітати як здорові люди, так і люди з пору-
шеннями слуху, - скоріше виняток, ніж прави-
ло. Тим часом, наприклад, у Фінляндії, з суб-
титрами транслюються абсолютно всі про-
грами. А шість років тому у країні поставили 
першу у світі оперу для нечуючих.  Медики і 
правоохоронці країн Скандинавії зобов’язані 
знати жестову мову, а багато здорових людей 
вивчає її замість іноземної.

Змінити ситуацію можна, і це доводять 
учасники проєкту "Почути" - звичайні україн-
ці, які власними силами прокладають міст че-
рез роз’єднаність і тишу. Ді-
знатися більше про проєкт, а 
також долучитися, можна на 
фейсбук-сторінці спільноти.

Міст через тишу
Як у Тернополі розповідали поезію 

жестовою мовою і чому 
це потрібно і тим, хто чує

- У мене в житті була ситуація, коли подруга, яка не чує, попросила 
мене перекладати жестовою мовою на прийомі в гінеколога. 
Лікарка просто не розуміла, як дізнатися в такої пацієнтки, що 
її турбує, як з нею спілкуватися. Тоді ми додумалися до того, 
що вони можуть переписуватися з допомогою телефону, адже 
це надто приватна ситуація навіть для друзів, - розповідає 
співзасновниця проєкту "Почути" киянка Олександра Смірнова. Факти про 

жестову мову, 
яких ви не знали
 Жестова мова складаєть-

ся із жестів, кожен з яких ро-
биться руками у поєднанні з мі-
мікою, формою або рухом рота 
та губ. Але є також дактильне 
мовлення - це комунікація за до-
помогою пальцевої абетки, коли 
кожну літеру у слові показують 
пальцями окремо.
 Жестова мова як така ви-

никла раніше, ніж мова звукова. 
Вважається, що перша комуні-
кація відбувалася саме завдяки 
жестам, а набір звуків був доволі 
обмеженим. Жестова мова вико-
ристовувалася монахами під час 
особливо суворих постів, обря-
дів. Приблизно 200 років тому - у 
18 столітті абат де л’Епє починає 
працювати з нечуючими і стає 
одним із перших сурдопедагогів.
 Дата народження укра-

їнської жестової мови - 1805 
рік, саме тоді вона була описана 
вперше.
 У жестовій мові немає роз-

ділових знаків, до яких ми так 
звикли. Акценти розставляють-
ся інтуїтивно або за допомогою 
більшої експресивності, проте 
носії мови спілкуються переваж-
но короткими реченнями. Крап-
ка – пауза після речення. Знак 
оклику – емоції на обличчі. Знак 
питання – також емоція, або ж 
жест, якщо важко зрозуміти без 
цього.
 Кожне слово артикулю-

ється. Існують жести, які поді-
бні між собою, і лиш артикуля-
ція здатна відрізнити їх одне від 
одного.
 Найпоширенішою в сві-

ті вважають індійську жестову 
мову - нею розмовляє близько 
2,7 мільйонів людей. 
 Лінгвісти вважають жес-

тову мову найшвидшою в сві-
ті. Поки ми будемо вимовляти 
слово «Паралелепіпед», з допо-
могою жестів можна сказати 3-5 
слів.
 У деяких країнах в шко-

лі жестову мову можна вибрати 
для вивчення як іноземну. На-
приклад, син Анджеліни Джолі 
Нокс вибрав для вивчення аме-
риканський різновид цієї мови.

Антоніна БРИК.
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1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Адреса: 48720, Тернопільська обл., 
Борщівський р-н, смт.Скала-Подільська, 
вул.Надзбручна, 20.

Поштова адреса: 46000, Тернопільська 
обл., м.Тернопіль, вул.Поліська, 12.

Телефон: +38 (03541) 51220, +38 (067) 
3513140. E-mail: burdkarier@gmail.com.

Директор – Джос В.С.
2. Планована діяльність, її характе-

ристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характерис-

тика.
Видобування на Брідок-Лівобережний 

родовищі корисної копалини (вапняк) від-
критим методом (кар’єр) з метою забезпе-
чення сировиною підприємств будівельної 
промисловості.

Технічна альтернатива 1.
Видобуток корисної копалини «су-

хим» відкритим методом (кар’єр) по авто-
транспортній системі розробки із викорис-
танням буро-підривних робіт та спеціалі-
зованої гірничої автотехніки (екскавато-
ра, бульдозера та автосамоскидів) з пара-
лельним просуванням фронту розкривних 
та видобувних робіт 2-5 розкривними усту-
пами висотою 10м та двома видобувними 
уступами висотою 15,0м.

Розробка і транспортування розкрив-
них порід проводиться скреперами, а також 
екскаваторами з подальним навантажен-
ням на автосамоскиди для транспортуван-
ня у відвали або на ділянки рекультивації.

Розробка вапняків здійснюється за 
допомогою буропідривних робіт методом 
свердловинних зарядів. Буріння свердло-
вин виконується буровим станком. Наван-
таження розпушених вапняків екскаватор-
не, транспортування передбачено за допо-
могою автосамоскидів.

Переробка вапняків здійснюється на 
промплощадці кар’єру за допомогою двох 
дробильних комплексів в склад яких вхо-
дять: дробарка ЩКД-9, КМДТ-2200, СМД-
86, грохоти ГІЛ-52 та конвеєрні лінії. Готова 
продукція вивозиться залізничним та част-
ково автомобільним транспортом.

Рекультивація земель, порушених 
гірничо-видобувними роботами, перед-
бачається під пасовище, сплановані борта 
кар’єру під кущо-лісонасадження. В зв’язку 
із великою глибиною розробки кар’єру яка 
може сягати 70ти м, рекультивація відро-
бленого кар’єру передбачається після за-
вершення його відпрацювання.

Технічна альтернатива 2.
Розробка грунтово-рослинного шару, 

виконання рекультивації відпрацьованого 
родовища – аналогічно технічній альтер-
нативі 1.

Видобування вапняків без застосуван-
ня буровибухових робі із залученням спе-
ціалізованої гірничої техніки – екскавато-
рів оснащених гідромолотом. Застосуван-
ня даного методу видобутку для родовища 
є менш доцільним, так як не дозволяє під-
приємству досягти потрібної потужності 
видобутку корисної копалини; також, так 
як корисна копалина в родовищі залягає 
на достатньо велику глибину, застосування 
даного методу вимагає виконувати розроб-
ку в більшу кількість уступів та залучен-
ню більшої кількості гірничої техніки, що 
в свою чергу підвищую ризик виникнення 
можливих аварійних ситуацій. 

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Місце провадження планованої діяль-
ності – територія Брідок-Лівобережний ро-
довища вапняку, яке розташоване на пів-
нічній околиці с.Скала-Подільська, Бор-
щівського району, Тернопільської області 
України.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Місце провадження планованої діяль-
ності територіально прикріплене до місця 
розташування розвіданого та вже частко-
во розробленого родовища та обмежене в 
розмірі площі наявністю розвіданих запа-
сів корисної копалини. Відповідно, розгляд 
іншої територіальної альтернативи – це 
відмова від реалізації провадження плано-
ваної діяльності.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Соціально-економічний вплив від реа-
лізації планованої діяльності носить пози-
тивний характер, завдяки створенню низ-
ки факторів впливу:

- видобування корисної копалини за-
безпечує сировиною підприємства буді-
вельної промисловості, відповідно, сприя-
тиме розвитку будівельної галузі району;

- експлуатація кар’єру та розвиток бу-
дівельної галузі сприятиме створенню но-
вих робочих місць, що сприятиме покра-

щенню зайнятості місцевого населення, 
збільшить податкові надходження в місце-
вий бюджет.

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

Родовище розробляється з 1973р. і 
на даний час частково розкрите існуючим 
кар’єром.

Границі кар’єрного поля та гірничого 
відводу прийняті в контурі підрахованих та 
затверджених запасів сировини і ця площа 
складає 112,700га.

В контурах підрахунку запасів наявні 
розкривні породи в кількості 26885тис.м3, 
в т.ч.: грунтово-рослинний шар – 535,0тис.
м3; породи скельного розкриву – 3777,0тис.
м3. Дані розкривні породи є придатні для 
рекультивації відробленого кар’єру.

Корисною копалиною родовища є вап-
няки, придатні для виробництва щебню 
марки 800 за дробильністю, Ст-II за стиран-
ністю, F-50 за морозостійкістю відповідно 
до вимог ДСТУ Б.В.2.7-75-98 «Щебінь і гра-
вій щільні природні для будівельних мате-
ріалів, виробів, конструкцій і робіт. Техніч-
ні умови» та каменю бутового марки 800 за 
міцністю, F-50 за морозостійкістю відповід-
но до вимог ДСТУ Б.В.2.7.-241-2010 «Камінь 
бутовий. Технічні умови»; а також придат-
них для виготовлення асфальто-бетонних 
сумішей відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.7.-
121-2003 «Порошок мінеральний для ас-
фальтобетонних сумішей. Технічні умови». 
Затверджені запаси корисної копалини за-
гальнодержавного значення станом на 
01.10.2016р. у відповідності до протоколу 
ДКЗ України від 30.11.2016р. № 3729 за ка-
тегоріями А+В+С1 становлять 27147,0тис.
м3, в т.ч. за категорією А – 981,0тис.м3; за 
категорією В – 7539,0 тис.м3; за категорією 
С1 – 18627,0 тис.м3.

Гідрогеологічні умови є сприятливими 
для відкритої розробки родовища кар’єром. 
Корисна копалина є необводнена і розроб-
ка кар’єру буде виконуватись вище рівня 
грунтових вод. Можливий середньодобо-
вий приток води в ємність кар’єру буде від-
буватись виключно за рахунок атмосфер-
них опадів і на кінець розробки родовища 
складе до 68,40м3/добу. Більшість атмос-
ферних опадів буде фільтрувати природ-
нім чином в нижні підстеляючі шари гірни-
чих порід.

Продуктивність кар'єру по видобут-
ку складе 181,35тис.м3 вапняку в щільно-
му тілі на рік. Режим роботи кар’єру – круг-
лорічний 300днів/рік, в 1-2 зміни по 8м го-
дин. Забезпеченість підприємства запаса-
ми корисної копалини при середній про-
дуктивності видобутку становить більше 
150ти років.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернатива-
ми:

Екологічні та інші обмеження плано-
вої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України, включаючи Земель-
ний кодекс України, Законів України «Про 
регулювання  містобудівної діяльності», 
«Про охорону земель», «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», тех-
нічними умовами, містобудівними умова-
ми та обмеженнями.

Технічна альтернатива 1.
- Згідно переліку санітарного класи-

фікатора додаток 4 до ДСП 173-96 «Дер-
жавні санітарні правила планування і за-
будови населених пунктів» підприємство 
по видобуванню каміння із застосуван-
ням буро-вибухових робіт відноситься до 
III класу підприємств по видобуванню руд 
та нерудних копалин Розмір нормативної 
санітарно-захисної зони для даного під-
приємства складає 300 м.

- Викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря не повинні перевищу-
вати гранично-допустимі концентрації на 
межі санітарно-захисної зони об’єкта пла-
нованої діяльності;

- Рівень акустичного забруднення не 
повинен перевищувати нормативні зна-
чення;

- Дотримання вимог щодо раціональ-
ного використання  природних ресурсів, 
охорони надр, водного середовища тощо.

- Відновлення порушених гірничо-
видобувними роботами земель із вико-
нанням повного комплексу заходів щодо 
гірничо-технічної та біологічної рекульти-
вації.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1 

окрім:
- Згідно переліку санітарного класифі-

катора додаток 4 до ДСП 173-96 «Держав-
ні санітарні правила планування і забудови 
населених пунктів» підприємство по видо-
буванню каміння без застосування буро-
вибухових робіт відноситься до V класу ви-

робництв будівельної промисловості кла-
су (п.1 «Підприємства по видобуванню ка-
міння безвибуховим способом та підприєм-
ства по обробці природного каміння») і має 
нормативний розмір санітарно-захисної 
зони 50м. Розмір нормативної СЗЗ дотри-
маний.

Щодо територіальної альтернати-
ви 1

Відпрацювання запасів корисної копа-
лини на площі та на глибину затверджених 
запасів родовища. Дотримання розмірів 
санітарно-захисної зони від межі об’єкта до 
житлової забудови.

Щодо територіальної альтернати-
ви 2.

Не розглядяться, оскільки результа-
том реалізації територіальної альтернати-
ви 2 є відмова від провадження планованої 
діяльності.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтернати-
вами:

Щодо технічної альтернативи 1
Перед початком здійснення видобув-

них робіт передбачається:
- на території кар’єру буде знятий ро-

дючий шар грунту і розкривні породи та 
заскладованів окремі бурти та відвали, для 
подальшого використання під час віднов-
люючих рекультиваційних робіт;

- виконані заходи щодо інженерної під-
готовки та захисту території від несприят-
ливих природних явищ із урахуванням ре-
зультатів інженерно-геологічних вишуку-
вань;

- влаштування нагірних канав по пе-
риметру кар’єру з метою попередження по-
трапляння поверхневих вод в кар’єр.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернати-

ви 1
Влаштування технологічних доріг та 

проммайданчику кар’єру із врахуванням 
раціонального транспортного сполучення 
із Споживачами.

Щодо територіальної альтернати-
ви 2.

Не розглядяться, оскільки результа-
том реалізації територіальної альтернати-
ви 2 є відмова від провадження планованої 
діяльності.

8. Сфера, джерела та види можливо-
го впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: Вплив від ре-

алізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: Незначне пи-

лення гірських порід під час проведення 
розкривних та видобувних виймально-
вантажних робіт; утворення газопиловоїї-
хмари під час вибухових робіт; викиди ви-
хлопних газів під час роботи двигунів гір-
ничої техніки і автотранспорту на терито-
рії кар’єру; викиди під час ремонтних робіт 
(зварка та різка металу). Викиди містити-
муть забруднюючі речовини: оксид заліза 
(III), марганець та його сполуки, азоту окси-
ди (в перерахунку на діоксид азоту), сажа, 
діоксид сірки (сірчистий ангідрид), вугле-
цю оксид, бенз(а)пірен, метан, пари дизель-
ного палива, тверді суспендовані частинки 
недиференційовані за складом (пил). Вики-
ди з кар’єрних джерел не будуть створюва-
ти зони забруднення на території кар’єру 
та поза його межами. Перевищень вели-
чин максимальних приземних концентра-
цій відносно нормативних вимог (ГДК для 
нас.пунктів) - не передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище: Тим-
часове порушення геологічної будови (при-
родного рельєфу денної поверхні з утво-
ренням кар’єрної виїмки), виїмка та перемі-
щення ґрунтових порід в межах проектно-
го кар’єру; для усунення можливих нега-
тивних впливів на геологічне середовище 
та грунти передбачається виконання при-
родоохоронних рекультиваційних робіт з 
відновлення порушених видобувними ро-
ботами земель.

Водне середовище: Гідрогеологічні 
умови родовища задовільні, підраховані за-
паси корисної копалини розташовані вище 
рівня підземних вод і тому не обводнені. 
Приток води у кар'єр можливий лише за 
рахунок атмосферних опадів. Влаштуван-
ня примусового водовідливу та водовідве-
дення не потрібно. Забруднення чи інші не-
гативні впливи на стан підземних та грун-
тових вод неможливе, оскільки під час екс-
плуатації кар’єру будуть виконуватись за-
ходи щодо попередження потрапляння за-
бруднюючих речовин та відходів в навко-
лишні землі. Негативного впливу на навко-
лишнє водне середовище (підземні та по-
верхневі води) під час експлуатації кар’єру 
не передбачається.

З метою попередження потраплян-
ня поверхневого стоку з сторони вододі-
лу, вздовж північно-західного крила ро-

довища потрібно влаштувати водовідвід-
ну канаву.

Рослинний і тваринний світ: Релікто-
ві рослини та рослини що знаходяться під 
охороною (Червона книга) на прилеглих 
територіях та в межах впливу кар’єру від-
сутні. Негативного впливу від масового ви-
рубування дерев чи значних негативних 
порушень природних умов існування фау-
ни не передбачається.

Заповідні об’єкти: Території природо-
заповідного фонду (ПЗФ вищого та нижчих 
рангів) у межах площі кар’єру відсутні. Роз-
робка родовища не зачіпає землі природ-
них заповідників, національних парків або 
інших об’єктів Заповідного Фонду.

Культурна спадщина: Вплив на куль-
турну спадщину відсутній.

Навколишнє соціальне середовище: 
Здійснення негативних впливів не перед-
бачається. Експлуатація кар’єру позитивно 
впливу на рівень зайнятості місцевого на-
селення та розвиток економіки і промисло-
вості району.

Навколишнє техногенне середовище: 
Негативного впливу під час реалізації пла-
нованої видобувної діяльності на промис-
лові, житлово-цивільні і сільськогосподар-
ські об’єкти, наземні та підземні споруди, 
соціальну організацію території, пам’ятки 
культури, архітектури, історії та інші еле-
менти не передбачається, так як вони роз-
ташовані поза зоною впливу даного об’єкту.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1 

окрім:
При відмові від застосування буро-

вибухових робіт очікується утворення мен-
ших об’ємів викидів забруднюючих речо-
вин, які утворюються в результаті дії зал-
пового джерела (вибух з утворенням вибу-
хової пало-газової хмари).

Щодо територіальної альтернати-
ви 1

Планована діяльність передбачає ви-
конання комплексу санітарно-гігієнічних, 
протипожежних, містобудівних та терито-
ріальних обмежень згідно чинного законо-
давства України.

Щодо територіальної альтернати-
ви 2.

Не розглядяться, оскільки результа-
том реалізації територіальної альтернати-
ви 2 є відмова від провадження планованої 
діяльності.

9. Належність планованої діяльнос-
ті до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»)

Планова діяльність із видобутку ко-
рисної копалини на території кар’єру за-
гальною площею 112,70га належить до 
першої категорії видів планової діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля згідно із п.3 ч.3 ст.3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-
VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значно-
го негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкіл-
ля яких може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (зачепле-
них держав)

Підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД буде проведе-
ний у відповідності із ст.6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-
VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на до-
вкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

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 громадсько-
го обговорення, під час здійснення проце-

дури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації;

надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пунк-
ті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля уповноважений орган, виходячи з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокре-
ма на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського об-
говорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваже-
ному органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спрос-
тить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження планованої діяль-
ності буде:  Виконання спеціальних умов 
отримання спеціального дозволу на корис-
тування надрами, що видається Держав-
ною Геологічною службою Геології та надр 
України.

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Міністерство енергетики та захисту 
довкілля - вулиця Василя Липківського, 35, 
Київ, 03035.

Відділ оцінки впливу на довкілля: 
m.shimkus@menr.gov.ua. Тел.: (044) 206-31-
50.

Пошта для направлення зауважень і 
пропозицій, для процедур ОВД, що здій-
снюються Мінприроди : eia@menr.gov.ua.

Директор ТОВ «Бурдяківський 
спецкар’єр» Джос В. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Бурдяківський спецкар’єр»», код ЄДРПОУ 33006727 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Наступного дня Люба пересту-
пила поріг дому коханого. Його 
вдома не було. Телефон теж був 
«поза зоною». 

«Ти хто така?», - зневажливим 
поглядом обвела Любу з ніг до го-
лови пані Софія. 

«Я – дівчина вашого сина. Че-
каю від нього дитину», - заледве 
витиснула з себе Люба.

Почувши про вагітність, Софію, 
наче ґедзь укусив: «Хочеш осоро-
мити порядного хлопця? Чуже 
дитя йому приписати? Глянь на 
себе, кому ти, така кістлява, по-
трібна?». 

Від несподіванки Люба не мо-
гла зрушити з місця. У неї пропав 
голос, пересохло в горлі. Вона не в 
силі була сперечатися з цією чер-
ствою, безсердечною жінкою. 

Увечері зателефонував Воло-
димир. «Через тебе мати захворі-
ла. Піднявся тиск. А дитина – твоя 
проблема. Утім, звідки знати, що 
вона моя? Врешті, я скоро одружу-
ся з Наталею», - сказав, як відрізав.

Ці слова вже зовсім прибили 
Любу. Виходить, вона його обма-
нює? Отже, ще й винна? Тепер вона 
остаточно вирішила: ця дитина 
має народитися!  Вона доведе, що 
саме він, Володимир, її батько!!

Дівчинка народилася здоро-
вою. «Глянь, яка симпатична до-
нечка! Кучерявенькою народила-
ся. Мабуть, у тата кучері є», - щебе-
тала акушерка. Подала Любі донь-
ку до грудей. Щось щемке, ніжне і 
тепле хвилею огорнуло Любу, коли 
прийняла дочку.

Вирішила назвати її Іринкою, 
на честь матері, яка завжди під-
тримувала та розуміла Любу. Не-
вдовзі довідалася, що Володимир з 
дружиною переїхав до Тернополя. 
Отже, втік. Втік, мов злодій, щоб не 
зустріти їх тут з донькою, яка була 
копією тата. Не забажав навіть гля-

нути на Іринку.
Розпука і жаль розривали Лю-

бину душу. Часто давала волю 
сльозам, але мама її заспокоюва-
ла: час поступово залікує душевні 
рани. Тим паче, тепер їй є для кого 
жити.

Іринці виповнилося чоти-
ри роки, коли Лариса, її хрещена 
мама, запропонувала Любі поїхати 
разом у Карпати. 

«Зроблю тобі, своїй кумі, такий 
подарунок. За кошти – не хвилюй-
ся. Я ж – єдина донька високопо-
садовця, татко нічого для мене не 
шкодує. Вирішуй! Тобі розвіятися 
треба, бо ж ніде ще не була», - на-
полягала Лариса.

Любина мама охоче погодила-
ся зостатися з онукою. Благосло-
вила їх на дорогу. Лариса давно во-
дила власне авто, тому весело ре-
готала з Любиних страхів, коли об-
ганяла транспорт, чи збільшува-
ла швидкість. А коли прибули на 
турбазу, за вікнами якої височіли 
сизо-зелені гори, Люба полегшено 
зітхнула. 

«Яка тут краса! Дякую тобі, по-
друго, за такий подарунок», - вона 
вдячно глянула на Ларису, тепло її 
обняла.

Шість днів у Карпатах проми-
нули, як одна коротка мить. Свіже 
повітря, аромат ялиці, сосен, не-
повторна краса краєвидів - це не-
можливо забути. Вони і лікарських 
рослин в горах назбирали, і засма-
гли, і, навіть, познайомилися з міс-
цевою мольфаркою. 

«Ця поїздка для тебе - особли-
ва. Вона змінить все твоє життя», 
- мовила мольфарка, уважно роз-
глядаючи Любину долоню. 

«І що вона там бачить?» - ди-
вувалася Люба. По-правді, вона не 
повірила мольфарці. Гадала, що та 
втішала її за те, що кинула їй у фар-
тушок гроші. 

Звечора стали складати речі. 
Накупували тут усіляких сувені-
рів, значків, оберегів, вишукану бі-
жутерію ручної роботи. Люба зга-
дала, що напередодні бачила на ба-
зарі гарну вишиванку. Вагалася, чи 
не завелика буде для Іринки.

«Велика – не мала, зачекає», - 
вмить блиснула у неї думка. Вона 
пішла на ринок – де гуцули торгу-
вали до вечора. 

Уже вибрала вишиванку, як 
спохватилася, що загубила гама-
нець, який запхнула у кишеню 
джинсів. Як так сталося? Сльози 
наповнили її очі. Розгублено по-
вернула вишиванку. Хотіла вже 
йти, як до неї наблизився молодий 
вродливий чоловік з великими 
терновими очима. Приємна усміш-
ка сяяла на його обличчі. Смішно 
йому! Люба сердито глянула на не-
знайомця. Треба ж, щоб така чудо-
ва поїздка так плачевно закінчила-
ся!

«Ваш гаманець? – спитав чоло-
вік. – Ви так поспішали, що й не по-
мітили, як він випав із  кишені».

Незнайомець провів Любу до 
турбази, де вже зачекалася на неї 
Лариса. Розповів, що сам з Болга-
рії, але щоліта їздить у Карпати. 
Красивішої природи на світі біль-
ше немає. І дівчат, таких, як в Укра-
їні, теж. 

«Ти – дуже красива. Може, зу-
стрінемося завтра?» - він простре-
лив її глибокими очима. – До речі, 
мене звати – Ніколас. А тебе?».

Люба знітилася, сказала, що 
вранці вони від’їжджають. І, взага-
лі, їй – не до знайомств. У неї - донь-
ка, Іринка, якій вишиванку купила. 
«О, дочка! Це – чудово! Я люблю ді-
тей, - мовив Ніколас і додав – Дай 
мені свій номер телефону, красу-
не. Я приїду до тебе. Познайомиш 
мене з Іринкою». 

З вікна на них здивовано зир-

кала Лариса. А Люба від несподі-
ваного знайомства стояла, мов за-
ворожена. Не знала, як має чинити. 
Але на думку вмить прийшли сло-
ва мольфарки і вона назвала свій 
номер.

Повернувшись додому, Люба 
не переставала думати про Нікола-
са. Але він не телефонував. Карта-
ла себе: іноземця захотіла! Потріб-
на вона йому, ще й з дитиною! Уже 
й півроку минуло. Та одного вечо-
ра на мобільному висвітився не-
знайомий номер. У слухавці почу-
ла оксамитовий баритон болгари-
на: «Любонько, зустрічай мене за-
втра вранці у Тернополі». Він на-
звав номер потяга і вагона.

Люба не могла повірити в те, 
що почула. Усе було, як в чарівно-
му сні. Що мамі скажу? Про Нікола-
са вона ж їй нічого не розповідала.

«Мусиш зустріти його. З дале-
кої дороги їде. Хата у нас не тісна. 
Є де ночувати. А там – видно буде», 
- як завше підтримала її мати.

Люба вирішила взяти з собою 
Іринку. Мала любить їздити потя-
гами. Ось і Тернопіль. Метушливий 
вокзал, куди через годину має при-
бути потяг Ніколаса.

«Любо!» - хтось погукав її. 
Озирнулася і побачила… Володи-
мира. Скільки разів мріяла зустрі-
тися з ним, щоб побачив Іринку, 
але не тепер, не сьогодні. Міцно 
взявши Іринку за руку, вона поспі-
шила з перону. 

«Любонько! Не втікай! Дай по-
глянути на доньку!» - летіли за 
нею його слова. Люба зупинилася: 
«Що? Подивився? Що тобі потріб-
но, Володю?» Він, затинаючись, 
говорив про те, що давно збирав-
ся до них приїхати. Але ніяк не на-
важувався. Гадав, вона зачекає, бо 
кому потрібна буде з дитиною. Але 
все ще можна змінити. Якщо він 
і винен, то Господь і так покарав 
його – заледве оклигав від страш-
ної аварії, дітей у них з дружиною 
немає і ніколи не буде.

З його очей покотилися сльози, 
але це, чомусь, зовсім не розчули-
ло Любу. 

«Вже пізно», - мовила вона і по-
вела Іринку до потяга, який підій-
шов до вокзалу. Стала шукати по-
трібний номер вагона. Здивова-
ними очима за нею стежив Воло-
димир. Ніколас зійшов з потяга з 
важкою сумкою і великою ляль-
кою. Ніжно пригорнув Любу, вру-
чив Іринці ляльку.

«Подобається?» - спитав. Ді-
вчинка кивнула головою, радісно 
засміялася.

Володимир хотів підійти до 
них. На весь світ закричати, що 
Іринка – його донька, що той усміх-
нений красень не має на неї права. 
Та, глянувши на Любу, що аж сяя-
ла від щастя, збагнув – справді, вже 
пізно…

Уже п’ять років Люба живе в 
Болгарії. Її радо, мов рідну доньку, 
прийняла Єліана – мати Ніколаса. 
А він став Любі турботливим чо-
ловіком і хорошим батьком їх ді-
тям – Іринці і Васілу. Щоліта до них 
у гості навідується Лариса, їх чудо-
ва подруга.

Після зустрічі з донькою Во-
лодимир запив, занедбав свій біз-
нес. Тепер в усьому він звинува-
чує свою матір, яка не спам’ятала 
сина, насміялася з нещасної вагіт-
ної жінки, навіть води їй не подала. 
А це – неспасенний гріх…

Марія МАЛІЦЬКА.
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Сергій підійшов 
до автобусної 
зупинки якраз 
в той час, коли 
під’їхав автобус і 
з нього поспіхом 
почали виходити 
пасажири. 

– Сергію, ти? – почув він го-
лос поряд і з цікавістю глянув 
поперед себе. Перед ним стоя-
ла Оксана. За руку вона трима-
ла п’ятирічну доньку Люсю, яка 
допитливо поглядала то на Сер-
гія, то на маму.  

– Мамо, це мій тато? – спита-
ла вона.

– Так, доню. Це твій тато, – 
відповіла Оксана. – Яка ж я ви-
нна перед ним… Прости, Сер-
гію, – звернулася вона до Сер-
гія, але той не став її вислухову-
вати. Він піднявся по східці ав-
тобуса в салон і, сівши біля ві-
кна, ще раз глянув на сухорля-
ву дівчинку з голубими очима, 
яка мала би бути його донькою. 

У наступну мить автобус ру-
шив і перед Сергієм, як марево 
п’ятирічної давнини, проплив-
ли надокучливі спогади, що не 
давали йому спокою дотепер…

…Була неділя. Захмелілі гос-
ті завзято спорожнювали пляш-
ки з горілкою і тарілки, що вги-
налися від всяких наїдків і то 
тут, то там хтось без кінця затя-
гував захриплим голосом:

Ой гірка горілка, не будемо 
пити,

Треба ту горілку нам підсо-
лодити.

Гірко! Гірко! Гірко! 
Сергій так націлувався в 

той день з Оксаною, що тих по-
цілунків вистачило би йому на 
весь його вік. Але гостям було 
того замало. Після кожної роз-
питої пляшки горілки вони ви-
гукували знову: «Гірко!» І Сергі-
єві здавалося, що цим вигукам 
не буде кінця. Та на виручку на-
реченим прийшли музиканти. 

Вони заграли вальс для моло-
дих, і Сергій полегшено зітхнув. 
Він вийшов з  Оксаною посеред 
зали і вони закружляли обоє у 
мрійливому танці, що наповню-
вав серце Сергія радістю. 

Оксана була легенька, як 
пір’їна. Танцюючи з нею, у Сер-
гія було таке відчуття, ніби їх 
несли по залу невидимі крила. 
Він поглядав на Оксану зако-
ханими очима і в глибині душі 
хотів, щоб ця мить блажен-
ства, що наповнювала все його 
єство, не закінчувалася ніколи. 
Для нього Оксана була найдо-
рожчим скарбом і поряд з нею 
він відчував себе найщасливі-
шою людиною на землі.

Вечірньої пори, коли вони 
сиділи за столом, несподівано 
задзеленчав мобільний теле-
фон Оксани і вона, приклавши 
його до вуха, розгублено гляну-
ла на Сергія і знічено мовила:

– Сергію, мені треба на хви-
линку вийти…

– Щось сталося, Оксано? – 
забідкався Сергій. – Я вийду з 
тобою.

– Ні, не треба тобі виходити, 
– заперечила Оксана. – Ти кра-
ще сиди за столом і забавляй 
гостей. А я зараз повернуся…

Та Оксана більше не повер-
нулася. Сусідський хлопець, що 
через дві години після того, як 

Оксана вийшла, повертався 
зі залізничної станції додому, 
ошелешив Сергія:

– Сергію, я бачив, як Оксана 
сідала в поїзд.

– Не може бути! – у розпачі 
вигукнув Сергій. 

– Вона поїхала кудись з тво-
їм другом Михайлом…

Зачувши таку неприємну 
новину, гості стали підводити-
ся з-за столів, а музиканти пе-
рестали грати.

– Люди добрі! – вигукнув зі 
сльозами на очах Сергій. – То не 
ваша вина, що Оксана, як остан-
ня вуличниця повіялась кудись 
з моїм колишнім другом. Пий-
те, їжте, хай не пропадає добро. 
А ви, музиканти, грайте до са-
мого рання, хай все село бачить, 
як Сергій витанцьовує на своє-
му весіллі…

Сергій одним махом спо-
рожнив півпляшки горілки, хоч 
до цього часу не пив зовсім, ви-
біг посеред зали і розпочав свій 
дивний, сповнений душевно-
го болю, танець. Сльози текли з 
його очей, а він не спинявся ні 
на хвилину і щораз вигукував 
до музикантів:

– Швидше грайте, хлопці, 
швидше. Я танцюю в останній 
раз. Бо від нині для мене вже 
нема більше ні весіль, ні ніякої 
забави… 

З того дня Сергій запив. Він 
пив довгий час, з відчаю. Поки 
не втрутилася мама.

– Ти що, сину, – спитала 
вона, – надумав себе погубити? 
І то через кого? Через ту безсо-
ромницю? Та ти ще подякуй Бо-
гові, що так сталося. Бо поду-
май сам: вона би тобі ще гірше 
життя зіпсувала, коли б ти жив 
з нею. Тож досить пити і жури-
тися.  Я чула, що наші сільські 
хлопці їдуть на другий тиждень 
в Польщу на заробітки, то да-
вай і ти з ними. А там все забу-
деться…

…Як один день збігло до-
вгих п’ять років, які змінили 
життя Сергія. На заробітках 
в Польщі він знайшов дівчи-
ну, з якою одружився. Правда, 
не робив весілля. Лише розпи-
сався з нею. В них народилося 
двоє дітей: хлопчик і дівчин-
ка, які, як пташенята, горнули-
ся до батьків і приносили вті-
ху. Все було у Сергія  тепер, як 
в людей: і сім’я, і новозбудо-
ваний дім. Але деколи спога-
ди повертали його в той день, 
коли Оксана, яку він безтямно 
кохав, під час весілля осороми-
ла його на все село: втекла з 
коханцем десь аж на Запоріж-
жя і не показувалася до рідно-
го дому п’ять років… 

Все міг простити Сергій, а 
такої підступної зради – ні! І те-
пер, коли він побачив Оксану на 
автобусній зупинці, то колиш-
ній біль і сором нагадали про 
себе, ніби це сталося недавно, 
тому Сергій не став вислухову-
вати Оксану, її прохання про-
стити їй. Він їхав в автобусі, а 
перед його очима весь час стоя-
ла постать маленької дівчинки 
з голубими очима, яка приязно 
дивилася на нього і, посміхаю-
чись до Сергія, питала в матері:

– Мамо, це мій тато?
Сергія мучило, що він не ві-

дізвався до доньки, не обняв, 
не поцілував її. Він їхав і думав, 
що колись відшукає доньку і, як 
би не впиралася Оксана, приве-
де в свій дім, щоб донька відчу-
ла родинне тепло і батьківську 
ласку…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків. 

Струни серця

Ми з’єднаєм 
світи
Є багато світів і багато людей,
Кожен має свій власний світ.
І стежину свою, що вперед веде,
Обминаючи вирви бід.
Вибираєш один із семи кольорів
І фарбуєш сітківку в очах.
Щоби бачити світ, щоб вогонь 

горів
Й романтичний дух не зачах.
Не питаюся я і не думаєш ти,
Як любові зійде зоря
В перехресті стежин
Ми з’єднаєм світи
Станем світлом і ти, і я.

*     *     *
Молитвою тулилися до неба
У вірі праведній уста земних,
Була в людей важливою потреба
До істин доторкнутися святих.

Як до причастя, всі стояли тісно,
Під Божим небом  в довгому ряду.
І линула молитва, наче пісня,
Щоб оселитись в райському саду.

Вона в стремлінні хмари 
розганяла

І нищила-палила ворогів,
Молитва, як любов, людей 

єднала,
Тоді від неї сад сухий розцвів.

*     *     *
Про щастя виспівують срібне 

кларнети,
Та все навмання,
І знову немає чіткого сюжету
У повісті дня.
Ніколи не знаєш, що буде за хвилю,
Та віриш – не гірш,
Виходить із рамок розміреним 

стилем
Написаний вірш.
На кожній дорозі чекає пригода,
Весела – сумна,
Її переходиш, не знаючи броду,
В очах – пелена.
Брудними купюрами руки 

не чисті,
І гнів, як броня,
Ще й спалює бруд сподівань 

променистих
Щоденна брехня.

З Богом 
розмова
Не забувай помолитися Богу
В будні та свята,
Ангельська варта біля порогу
Буде стояти.
Серце не псуй павутиною суму,
Радістю впийся,
Знає Всевишній всі твої думи,
Щиро молися.
В небо полинуть звуки цілющі
Тихого слова, 
І принесе миротворення в душу
З Богом розмова.

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

На життєвих 
стежках

«Кому ти така 
ПОТРІБНА?»гніздечкоСімейне

Етюд

Що це за 
квітка?
Уже давно відцвіли роз-

маїті квіти у моїм квіт-
нику. Та ось наприкін-

ці листопада розквітнув кущ 
морозника, незважаючи на 
туманну погоду, пронизли-
вий вітер, сльоту. 

А що ж це за квітка? Що це за 
диво таке – з кінця листопада до 
березня місяця навіть в мороз і під 
снігом цвіте?

…Коли народився Ісус, то всі 
підносили Богонемовляті дарунки. 
Лишень одна маленька дівчинка-
сирітка сльозами вмивалась: «А де 
ж я подарунок візьму?» Усе те ангел 
із неба бачив й до дівчинки він зле-
тів. І сказав, що допоможе у її біді, й 
дівчинку в садочок послав. 

А там була справжня дивина: се-
ред снігового замету, незважаючи 
на мороз, біленько квітка цвіла. 

Дівчинка зраділа, зірвала ту квіт-
ку й зелений листочок і в подарунок 
Ісусу їх віднесла. Наука трактує, що 
ця квітка – морозник. В народі ж ка-
жуть – Христова троянда або троян-
да для Ісуса Христа. Квіти морозни-
ка бувають білими, зеленкуватими, 
кремовими, малиновими, фіолето-
вими… А інколи й з малюнком. У За-
хідній Європі ці квітки обов’язково 
використовують у різдвяному або 
новорічному оздобленні. 

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.

Коли нема 
ПРОЩЕННЯ

Люба йшла від лікаря і сльози заливали її обличчя. Добре, що надворі падав 
мокрий сніг, який змішувався зі сльозами, бо ніяк не хотілося, щоб люди 

помічали їх. Чим вона думала, коли повірила Володимирові? Як могла 
купитися на його красиві слова? А він так жорстоко зрадив її. Як зреагує 

мама, дізнавшись, що вона вагітна? Гіркі думки розривали серце на шматки, 
стало важко дихати. Якась жінка підійшла до неї: «Вам погано?». Дістала з 

сумочки валідол. «Тримайтеся мене, - сказала. – Нам по дорозі». 

Несподівано для 
себе Люба розповіла 
жінці про свою біду.  
Вислухавши її, пані 
Тетяна, так звали 
жінку, порадила 
Любі піти до матері 
Володимира. Хто 
не мріє про онуків? 
Безумовно, вона - теж. 
Зрештою, жінка має 
зрозуміти жінку.

- Вийди, вийди, ґаздо, з хати,
Маєш радість коло хати.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Вже приходить Маланочка…

На фото Івана ПШОНЯКА: «Маланка»,  
с. Гуштин Борщівського району. 
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*     *     *
Український боксер 

Арнольд Хегай програв 
у поєдинку за титул чем-
піона світу IBO у найлег-
шій вазі американцю Сті-
вену Фултону та зазнав 
першої поразки у кар’єрі. 
У цьому поєдинку, крім 
другорядного титулу 
IBO, розігрувався статус 
обов’язкового претен-
дента на пояс WBO (Всес-
вітньої боксерської орга-
нізації). 

*     *     *
17-річний україн-

ський плавець Владис-
лав Бухов встановив но-
вий світовий юніорський 
рекорд на дистанції 50 м 
батерфляєм. На турні-
рі в Люксембурзі украї-
нець подолав дистанцію 
за 23,14 сек. і фінішував 
другим. З цим результа-
том Бухов поліпшив юні-
орський рекорд, який 
раніше належав амери-
канцеві Майклу Ендрю 
(23,22 сек.). Першим у за-
пливі став ще один укра-

їнець - досвідчений Ан-
дрій Говоров, який по-
казав час 23,07 сек. Зага-
лом на турнірі в Люксем-
бурзі українці завоюва-
ли п’ять медалей. Михай-
ло Романчук став пер-
шим на дистанції 1500 
м вільним стилем, Дар’я 
Зевіна виграла золото на 
дистанції 100 м на спи-
ні, а Ігор Трояновський 
- бронзу на дистанції 200 
м.

*     *     *
Промоутер Едді Хірн 

заявив, що українець 
Олександр Усик проведе 
бій проти британця Де-
река Чісори, поєдинок 
відбудеться 28 березня 
у Лондоні. У разі перемо-
ги українець може поби-
тися з володарем титулу 
чемпіона світу в надваж-
кій вазі Ентоні Джошуа.

*     *     *
У Софії відбувся пре-

стижний світовий бок-
серський турнір міжна-
родного класу “А”. Ко-
мандну перемогу здобу-

ли українські боксери. 
Наші спортсмени вибо-
роли 10 нагород: 4 золо-
ті, 1 срібну та 5 бронзо-
вих.

*     *     *
Український боксер 

Денис Берінчик поверта-
ється у ринг. Наступний 
поєдинок він проведе 22 
лютого у Броварах проти 
мексиканського боксера, 
який провів 37 поєдин-
ків і здобув 32 перемоги. 
Його ім’я поки що не роз-
голошують

*     *     *
У Тель-Авіві на турні-

рі світової серії Гран-прі 
IJF український дзюдоїст 
Яків Хаммо став третім у 
ваговій категорії від 100 
кг. По ходу турніру він 
переміг представників 
Австрії, Киргизстану та 
Японії. У півфіналі укра-
їнець програв ізраїльтя-
нину і переможцю тур-
ніру Ору Сассону. У матчі 
за третє місце Хаммо ви-
грав в австрійця Стефа-
на Хегія.

*     *     *
В австрійському Гра-

ці завершився чемпіо-
нат Європи з фігурного 
катання. У змаганні тан-
цювальних дуетів укра-
їнці Олександра Назаро-
ва і Максим Нікітін пока-
зали свій найкращий ре-
зультат з 2017 року - ста-
ли десятими. Харків’яни 
посіли 11-те місце в пер-
шому виді програми, а у 
довільному танці набра-
ли дев’яту суму балів. 

*     *     *
Збірна України з ку-

льової стрільби зайняла 
третє командне місце на 
великому міжнародному 
турнірі H&N Cup-2020 у 
Мюнхені. При цьому наші 

стрілки виграли більше 
за всіх золотих медалей.  
Олена Костевич вигра-
ла золото у стрільбі з піс-
толета з 10 метрів. Олег 
Омельчук став перемож-
цем також у стрільбі з 
пістолета з 10 метрів. Та-
кож українець став брон-
зовим призером у цьому 
ж виді, але в інший день. 
Олег Омельчук та Олена 
Костевич перемогли і у 
змаганнях змішаних ко-
манд у стрільбі з пісто-
лета з 10 м. У фінально-
му поєдинку українці пе-
ревершили китайський 
дует Ван Цянь/Пан Вей. 
Сергій Куліш переміг у 
стрільбі із пневматичної 
гвинтівки з 10 м. 

Біатлон: 
українці 
втрачають 
позиції
У неділю в Словенії завер-

шився шостий етап Куб-
ка світу з біатлону сезону 

2019/2020. Міжнародний союз 
біатлоністів оновив табелі про 
ранги Кубка світу. 

У загальному заліку найвище з 
наших тримається Дмитро Підруч-
ний – на 20-у місці. Артем Прима за-
ймає 26-у позицію, Антон Дудчен-
ко – 43-ю. 

У жінок капітан збірної України 
Олена Підгрушна втратила чотири 
позиції і зараз 27-а (168), тоді як Юлія 
Джима (151) піднялася на одну схо-
динку і тепер 30-а. Сестри Валя і Віта 
Семеренко йдуть на 35-у і 37-у місцях. 

В окремих видах вище всіх знахо-
диться Юлія Джима. У заліку індиві-
дуальних гонок вона займає четвер-
те місце з 81 очком. Всупереч тради-
ції останніх років українки розташу-
валися нижче, ніж наші чоловіки: 
восьма позиція і сьома відповідно.

Щоправда, загальні результати 
нашої збірної могли б бути вищими, 
якби не дискваліфікація української 
естафетної команди, яка прийшла 
до фінішу десятою.

Причиною такого рішення суд-
дів стало порушення техніки безпе-
ки на вогневому рубежі.

За попередньою інформацією, 
Підгрушна на останній стрільбі ста-
ла на чужий килимок, потім пере-
ступила на потрібний, не надівши 
гвинтівку. Тим самим українка по-
рушила правила безпеки.

Коментуючи інцидент, Олена за-
явила, що суддя показав неправиль-
ний рубіж словенці, яка бігла поруч 
з нею. Однак, згодом визнала свою 
провину і попросила вибачення у 
команди.

Загалом, до топ-десятки найкращих 
атлетів України 2019 року за версією 
Асоціації спортивних журналістів Укра-
їни, увійшли:
1. Дмитро Підручний – біатлон;
2. Дар’я Білодід – дзюдо;

3. Жан Беленюк – греко-римська боротьба;
4. Олег Верняєв – гімнастика;
5. Олександр Абраменко – фристайл;
6. Ярослава Магучіх – легка атлетика;
7. Ольга Харлан – фехтування;
8. Андрій П’ятов – футбол;

9. Евеліна Світоліна – теніс;
10. Михайло Романчук – плавання.
«Краща команда року» – національна 
збірна України з футболу.
«Кращий тренер року» – Андрій Шев-
ченко.

У Єврокубках 
Україну 
гратимуть 
п’ять команд

УЄФА оприлюднив 
календар 
європейських 

клубних турнірів у 
2020 році. Наступний 
сезон розпочнеться 9 
червня із жеребкування 
попередніх раундів у Лізі 
чемпіонів та Лізі Європи. 

Для України євросезон 
стартує 17 червня, коли бу-
дуть сформовані пари дру-
гого кваліфікаційного ета-
пу Ліги Європи. Перший матч 
для нашого представника на 
цій стадії заплановано на 23 
липня. Загалом Україну в Єв-
рокубках представлятимуть 
п’ять клубів. 

Квота України  
на євросезон-2020/2021
Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ стартує у гру-
повому раунді.

Жеребкування — 27 серп-
ня, перший тур — 15/16 верес-
ня.

Віце-чемпіон УПЛ стартує 
у третьому кваліфікаційному 
раунді.

Жеребкування — 20 липня, 
матчі — 4/5 серпня та 11 серп-
ня.

Ліга Європи
Володар Кубка України або 

бронзовий призер УПЛ стар-
тує у груповому раунді.

Жеребкування — 28 серп-
ня, перший тур — 17 вересня.

Третя або четверта коман-
да УПЛ стартує у третьому ква-
ліфікаційному раунді.

Жеребкування — 20 липня, 
матчі — 6 серпня та 13 серпня.

Переможець плей-офф 
УПЛ стартує у другому квалі-
фікаційному раунді.

Жеребкування — 17 черв-
ня, матчі — 23 липня та 30 
липня.

Ще не стартували, а вже змінили

Українець Орест Коваленко 
поставив «бронзову» крапку у 
виступах Олімпійської збірної 
України на ІІІ зимових Юнаць-
ких Олімпійських іграх у швей-
царській Лозанні.

У змаганнях з фристайлу 
у дисципліні «біг-ейр» юний 
спортсмен замкнув трійку ліде-
рів. 

Таким чином, у Лозан-
ні-2020 українці мають 4 наго-
роди. Разом із «бронзою» Орес-
та у нашої команди «золото» 
Володимира Трошкіна та «срі-
бло» Дениса Паська в змаган-
нях змішаних команд з хокею 
3Х3 серед юнаків, та «бронза» 
в змаганнях інтернаціональних 
команд з  фігурного катання, 

яку здобули українська пара Со-
фія Нестерова та Артем Дарен-
ський (парне катання).

На іграх Україну представ-
ляли 39 спортсменів, які ви-
ступали у 12 з 16 можливих 
дисциплін: у біатлоні, лижно-
му двоборстві, хокеї 3х3, сан-
ному спорті, фігурному катан-
ні, шорт-треці, стрибках на ли-
жах, скелетоні, фристайлі, гір-
ськолижному спорті, лижних 
гонках та сноубордингу. Окрім 
здобутих чотирьох нагород, 
чимало українців увійшли до 
залікової десятки, що вселяє 
впевненість в гідному олім-
пійському майбутньому нашої 
країни.

Тернополянин –  
кращий спортсмен 

минулого року в Україні
Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний отримав 

звання «Найкращий спортсмен 2019 року» за версією Асо-
ціації спортивних журналістів України. Цьогоріч уже від-

булася 18-а за рахунком церемонія нагородження лауреатів. 

– 21 тур зміщується з 07.03 на 04.03.2020 р.;
– 22 тур зміщується з 14.03 на 07.03.2020 р.;
– 1/4 фіналу Кубка України зміщується з 
04.03 на 11.03.2020 р.;

– 23 тур зміщується з 21.03 на 14.03.2020 р.;
– тури з 24-го по 26-й зміщуються на 21.03, 
04.04 та 11.04.2020 р. відповідно;
– 1/2 фіналу Кубка України зміщується з 
22.04 на 15.04.2020 р.;
– тури з 27-го по 30-й зміщуються на 18.04, 
22.04, 25.04 та 02.05.2020 р. відповідно;
– 31 тур зміщується з 20.05 на 09.05.2020 р.;
– 32 тур зміщується з 24.05 на 16.05.2020 р.;
– матчі плей-офф відбудуться 20.05 та 
24.05.2020 р. відповідно.

З метою забезпечення оптимальних 
умов для підготовки збірної 
команди України до фінальної 

частини Євро-2020, загальні збори 
учасників УПЛ більшістю голосів 
затвердили зміни в календарі Favbet 
Ліги сезону 2019/20 років:

Юнацькі ігри завершилися
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Однорічні квіткові 
рослини
 
Однорічні декоративно-
листяні рослини

Бордюрні однорічні 
квіткові рослини

Бордюрні однорічні 
декоративно-листяні 
рослини

Грунтопокривні  
квіткові рослини

Грунтопокривні 
декоративно-листяні 
рослини

Дворічники  
та багаторічники

Троянди

Укорінення живців 
троянд

Квітучі ліани

Неквітучі ліани

Квітучі живоплоти 

Неквітучі живоплоти

Цибулинні рослини

Пряно-ароматичні 
рослини

Лікарські рослини 
(лікувальне коріння)

Лікарські рослини 
(лікувальні стебла  
та квіти)

Хвойні дерева та кущі

Листяні дерева та кущі

Кімнатні рослини 
(пересаджування)

Кімнатні рослини 
(живцювання)

Лютий                   Березень                   Квітень                   Травень                    ЧервеньКультури:
1, 2, 3, 6, 7, 24-29  

(висівання без пікування), 
10, 11, 12-18 (з пікуванням)

1, 2, 3, 6, 7, 24-29 
(висівання без пікування), 

10, 11, 12-18 (з пікуванням)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 25-29  
(висівання без пікування),  

12, 13, 14, 15, 16-20  
(з пікуванням)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 25-29  
(висівання без пікування),  

12, 13, 14, 15, 16-20  
(з пікуванням)

—

—

—

—

—

—

1 (до 17:53), 4-6, 25, 26 (після 
15:38), 27, 28, 31 (після 14:44)

1, 4, 5, 6, 8, 25-28, 31  
(після 14:44)

1 (до 17:53), 4, 6 (після 11:29), 
25, 27, 28, 31 (після 14:44) 

(висаджування саджанців)

—

—

—

1, 2, 3 (до 14:29), 6, 7 (до 17:44), 
8, 25-27 (висів з пікуванням), 
12-18, 19, 20 (без пікування)

—

1-3, 6, 7 (до 17:44),  
24, 25, 28, 29 

10, 11, 12, 15, 18  
(після 12:38), 19, 20

—

1, 4, 5, 7, 8, 26-28 
(висівання без пікування), 

10, 11, 17, 18, 21-23  
(з пікуванням)

1, 4, 5, 6 7, 8, 26-28  
(висівання без пікування),  

10, 11, 17, 18, 21-23  
(з пікуванням)

1-3, 4-8, 25, 27-31 
(висівання без пікування),  
10-18, 21-23 (з пікуванням)

1-3, 4-8, 25, 27-31 
(висівання без пікування),  
10-18, 21-23 (з пікуванням)

1 (до 17:53), 2-5, 7, 8  
(до 11:14), 25, 27-31

1 (до 17:53), 4, 5, 6 (після 
11:29), 7, 25, 26 (після 15:38), 
27-31 (саджання саджанців)

1 (до 17:53),  
2, 3, 4, 5, 25, 27-20, 31  

(після 14:44)
1 (до 17:53), 2, 3, 4, 5, 25, 27-

20, 31 (після 14:44)

1 (до 17:53), 4, 5, 26  
(після 15:38), 27, 28, 31  
(після 14:44)(висадка)

1 (до 17:53), 4, 5, 26 (після 
15:38), 27, 28, 31 (після 14:44) 

(висаджування і висів)

1, 2 (до 19:50), 7, 24, 28, 29

1, 2 (до 19:50), 5, 6 (до 16:30), 
24 28, 29

1, 2 (о 19:50), 3, 5, 6  
(до 16:30), 7, 24, 28-30

1 (до 17:53), 2-5, 7, 8  
(до 11:14), 25, 27-31

1 (до 17:53), 4, 5, 8  
(після 12:48), 26  

(піcля 15:38), 27, 28, 31

—

1, 4, 5, 6, 7, 8, 25-31 
(висів з пікуванням),  

10-18, 21, 23

12 (після 11:29), 13, 14  
(до 12:07), 17, 18, 21  

(після 14:34), 22, 23 (16:52)

1 (до 17:53), 4, 6, 26  
(після 15:38),  

27, 28, 31 (після 14:44)

12 (після 11:29), 13, 17, 18, 22

12 (після 11:29), 13, 14  
(до 12:07), 16 (після 18:28),  

17, 18, 21 (після 14:34),  
22, 24 (до 16:52)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 24, 28-30 (висі-
вання без пікування), 9-12, 13, 
14, 18, 19 (з пікуванням), 9-12, 

13, 14, 18-22 (пікування)
1, 2, 3, 5, 6, 7, 24, 28-30 (висі-

вання без пікування), 9-12, 13, 
14, 18, 19 (з пікуванням), 9-12, 

13, 14, 18-22 (пікування)
1, 2, 3, 7, 24-30 (висівання  

без пікування), 9, 10, 13-19  
(з пікуванням), 9-11, 13-22  

(пікування)

1, 2, 3, 7, 24-30  
(висівання без пікування),  
9, 10, 13-19 (з пікуванням),  

9-11, 13-22 (пікування)

1, 2, 3, 7, 24, 25, 26, 27  
(до 20:01), 28-30

1, 2 (до 19:50), 3, 24, 28-30  
(саджання саджанців)

1, 2 (до 19:50),  
7, 24, 25 (після 10:21),  

26, 27 (до 20:01), 28, 29
1, 2 (до 19:50), 7, 24, 25 (після 
10:21), 26, 27 (до 20:01), 28, 29

1, 2 (до 19:50), 7, 24, 25 (після 
10:21), 26, 27 (до 20:01), 28, 29

1, 2 (до 19:50), 7, 24, 25  
(після 10:21),  

26, 27 (до 20:01), 28, 29
4 (після 10:11), 5, 6 (після 

10:06), 25, 26, 31 (після 17:39)

2 (після 08:38), 3, 6  
(після 10:06), 26, 26, 29  

(після 14:41), 30, 31 (до 12:28)

1 (до 19:05), 2 (після 08:38),  
3, 4 (після 10:11), 5, 6, 25-31

1, 2, 3, 7, 24, 25, 26, 27  
(до 20:01), 28-30

1, 2 (до 19:50),  
5, 6 (до 16:30), 24, 28, 29

7, 24  
(висаджування розсади  

та ділення кущів)

1, 2, 3, 7, 24, 28, 29, 30  
(висів з пікуванням),  
9-22(без пікування)

9, 10, 13, 14, 18, 19

1, 2 (до 19:50), 7, 24, 28, 29

9, 10, 13, 14, 18, 19

10 (після 12:40), 11, 12  
(до 13:31), 15-17, 20-22

8, 9, 11, 12, 15-21 (пікування), 
1, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 31 
(висаджування розсади)

8, 9, 10, 11, 12, 15-21 
(пікування),  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 31  
(висаджування розсади)

8, 9-12, 15-17, 19-21 
(пікування), 1, 4, 5, 6, 23-28, 31 

(висаджування в ґрунт)

8, 9-12, 15-17, 19-21 
(пікування),  

1, 4, 5, 6, 23-28, 31 
(висаджування в ґрунт)

1, 4(після 10:11), 5, 6  
(після 10:06), 23-26, 27  

(після 09:34), 28 (до 16:31),  
31 (після 17:39)

1 (до 19:05), 6 (після 10:06), 
25, 26, 28 (до 16:31)

4 (після 10:11), 5, 6  
(після 10:06), 23, 24 (до 14:10), 

25, 26, 31 (після 17:39)
4 (після 10:11), 5, 6  

(після 10:06), 23, 24 (до 14:10), 
25, 26, 31 (після 17:39)

4 (після 10:11), 5, 6  
(після 10:06), 23, 24 (до 14:10), 

25, 26, 31 (після 17:39)
4 (після 10:11), 5, 6  

(після 10:06), 23, 24 (до 14:10), 
25, 26, 31 (після 17:39)

14, 15, 16 (після 12:37),  
17, 18 (до 15:03)  

(викопування цибулин)

—

—

1, 4(після 10:11), 5, 6  
(після 10:06), 23-26, 27  

(після 09:34), 28 (до 16:31),  
31 (після 17:39)

2 (після 08:36),  
3, 6 (після 10:06),  

25, 26, 29 (після 14:41),  
30, 31 (до 12:28)

 4 (після 10:11), 5, 6  
(після 10:06),  

31 (після 17:39)

8 (після 10:16), 9, 11, 12 
(до 13:31), 15, 16, 17-21 

(пікування) 1, 4, 5, 6, 25-28, 31 
(висаджування розсади)

10, 11, 12 (до 13:31),  
15-17, 20-22

4 (після 10:11), 5, 25, 26, 31 
(після 17:39)

10 (після 12:40),  
11, 12 (до 13:31),  

15, 16, 17, 20, 21, 22  
(до 11:02)

10 (після 12:40),  
11, 12(до 13:31),  

15, 16, 17 (до 11.00), 20-22

1, 2 (до 13:41), 3, 4 (до 14:38) 
(висаджування розсади)

1, 2 (до 13:41), 3, 4 (до 14:38) 
(висаджування розсади)

1, 2 (до 13:41), 3 
(висаджування в ґрунт)

1, 2 (до 13:41), 3 
(висаджування в ґрунт)

—

3, 4, 11, 12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1, 2 (до 13:41), 2, 3, 4  
(до 14:38),  

28, 29 (до 16:03), 30

1, 3, 4 (до 14:38) 
(висаджування розсади)

—

1, 2 (до 13:41), 22, 23  
(до 10:21),  

28, 29 (до 16:03)

7, 8, 11, 12, 13, 16  
(після 12:37),  

17, 18 (до 15:31)

3, 4, 11, 12

КАЛЕНДАР 
квітникаря
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10, 05.25 #ВУкраїнi.
13.40 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Чилi”.
15.10 UA:Фольк.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Перша шпальта.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Тваринна зброя”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “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, 

05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.20, 14.40 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
20.45, 21.45 Т/с “Найгiрша подруга”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20 “Голос країни 10”.
02.30 Х/ф “К-9: собача робота”.

Iíòер
03.05 Подробицi.
03.35 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Любов з перешкодами”.
14.00 Х/ф “Прогулянка по Бангкоку”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.50 Т/с “Спокуса”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.

05.50 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Не дай себе ошукати!
10.55 Секретний фронт. Дайджест.
11.55, 13.20 Х/ф “Ультрафiолет”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Зелений шершень”.
16.45 Х/ф “Неймовiрний Галк”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.15, 21.30 Х/ф “Турист”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Народження нацiї”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
06.05, 18.00, 22.40 Один за всiх.
07.15 Ультиматум.
09.05 Т/с “Коли ми вдома”.
10.55 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.10 Т/с “З вовками жити”.
23.50 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.05 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.10 Х/ф “Земне ядро”.
09.50 Х/ф “Район ¹9”.
12.10 Х/ф “Фантом”.
13.50 Х/ф “Скарб нацiї”.
16.20 Х/ф “Скарб нацiї: Книга таємниць”.
19.00 Х/ф “Тварина”.
20.40 Х/ф “Знайомство з батьками”.
22.50 Х/ф “Знайомство з Факерами”.
01.10 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.50, 08.10, 10.50 Огляд преси.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.

22.10 Спостерiгач.
23.15 Є сенс.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.10 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 25 i 26 с.
23.30 Т/с “Друге життя Єви”.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.15 Х/ф “Статус: Оновлений”.
11.10, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.50 Х/ф “Серена”.
01.50 Х/ф “Джек - пiдкорювач велетнiв”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Люди в океанi”.
07.05, 16.50 “Випадковий свiдок”.
07.40 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 03.40 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.30 Х/ф “Великий вибух”.
04.05 “Легенди бандитської Одеси”.
04.30 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Пiслязавтра”.
16.00, 22.00 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 01.35 Правда життя.
09.15, 00.25 Речовий доказ.
10.25, 18.05 Сучаснi дива.
11.20 Елемент.
11.55, 17.05 Свiт дикої природи.
12.25, 22.35 Суперчуття.
13.25 Скептик.
14.25, 19.45 У пошуках iстини.
15.15, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.05 НЛО з минулого.
19.00 Теорiя Змови.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Ефект Нострадамуса.
02.40 Доктор Хайм.
03.35 Бiзнес на залякуваннi.
04.25 Жертви краси.
05.10 Єврорабинi.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Зiркове життя”.
11.10 Х/ф “Золотий гусак”.
12.25 Х/ф “Осляча шкура”.
14.15 Х/ф “Кримiнальний талант”.
17.10 Х/ф “Вантаж без маркування”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Королiвство Кривих Дзеркал”.
00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 11.00 “Шаленi перегони”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
12.00 “Загублений свiт”.
14.50 Х/ф “Снайпер”.
16.20 Х/ф “Джон Вiк”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.

00.50 Х/ф “Атака на титанiв”.
02.10 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.15 Т/с “Дефективи”.
12.15 Т/с “Швидка”.
13.15 М/с “Американський тато”.
14.30 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
23.15 Мамареготала.
02.50 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 10.15 Велоспорт. “Вуельта Сан-

Хуана”. Етап 7.
01.30 Велоспорт. Мальорка. Челлендж.
01.55, 06.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 

Фiнал.
02.30, 07.15, 17.20 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. Фiнал.
04.00, 11.05 Снукер. German Masters. 

Берлiн. Фiнал.
08.45 Циклокросс. ЧC. Дюбендорф. Жiнки.
09.30 Циклокросс. ЧC. Дюбендорф. 

Чоловiки.
13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сочi. 

Жiнки. Супергiгант.
14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

15.00, 16.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Саппоро. HS 137.

18.15 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
18.45 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.
19.45 Тенiс. Australian Open. Огляд.
20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челт-

нем. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.45, 17.50 Yellow.
06.10 Гранада - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 10.00 Топ-матч.
08.10 Боруссiя (Д) - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.15 Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.00 Удiнезе - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Лейпцiг - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
18.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.55 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.40 Live. Сампдорiя - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Валенсiя - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15, 16.15 Тема дня. Спецвипуск.
12.10, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.25 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10 Сильна доля.
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 Бюджетники.
15.45, 05.25 #ВУкраїнi.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Тваринна зброя”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

Êаíаë “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, 

05.25 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.20, 14.25 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
20.45, 21.45 Т/с “Найгiрша подруга”.
22.45, 00.35 “Одруження наослiп”.
02.10 Т/с “Нашi панi у Варшавi. Новi при-

годи”.

Iíòер
03.10 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Наречений напрокат”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30, 02.15 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.50 Т/с “Спокуса”.
03.00 Подробицi.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.40 Факти.

05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00 Антизомбi. Дайджест.
11.45, 13.20 Х/ф “300 спартанцiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Х/ф “300 спартанцiв: 

Вiдродження iмперiї”.
16.50 Х/ф “Турист”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
23.05 Х/ф “Форрест Гамп”.
01.40 Х/ф “Старим тут не мiсце”.

ÑТБ
06.05, 18.00 Один за всiх.
07.15 Ультиматум.
09.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “З вовками жити”.
22.40 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.40 Вар`яти.
07.35, 08.55 Kids` Time.
07.40 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
09.00 Х/ф “Знайомство з батьками”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Хто проти блондинок.
21.00 Х/ф “Знайомство з Факерами 2”.
23.00 Х/ф “Вiн, я i його друзi”.
01.10 Х/ф “Кокнi проти зомбi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Спостерiгач.
22.10 Група продовженого дна.
23.15 Невигаданi iсторiї.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 27 i 28 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Друге життя Єви”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.10, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Я - охоронець”.
07.50, 16.50, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.55 “Свiдок. Агенти”.
14.10, 03.15 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 М/ф “Ранго”.
16.00, 22.00 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
21.00 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.40 Правда життя.
09.05, 00.30 Речовий доказ.
10.15, 18.15 Сучаснi дива.
11.10, 17.15 Свiт дикої природи.
12.10, 22.35 Суперчуття.
13.10 Скептик.
14.10, 19.55 У пошуках iстини.
15.15 Горизонт.
16.15 НЛО з минулого.
19.10 Теорiя Змови.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 Ефект Нострадамуса.
23.35 Загадки Всесвiту.
02.45 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Зiркове життя”.
11.10 Х/ф “За мною, каналiї!”
13.10 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
14.50 Х/ф “Дежа вю”.
16.50 Х/ф “Принцеса на бобах”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Дванадцята нiч”.
00.25 “Академiя смiху”.
00.55, 02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.

11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “Наднова”.
15.10 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.15 Т/с “Дефективи”.
12.20 Т/с “Швидка”.
13.20 М/с “Американський тато”.
14.30 М/с “Сiмпсони”.
16.40 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
23.20 Мамареготала.
03.00 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.05, 11.30, 19.00 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. Фiнал.
02.30, 09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Саппоро. HS 137.
04.00 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челтнем.
06.00 Циклокросс. ЧC. Дюбендорф. Жiнки.
06.45, 13.00 Циклокросс. ЧC. Дюбендорф. 

Чоловiки.
07.30, 14.00, 14.55, 22.00 Снукер. Свiтовий 

Гран-прi. Челтнем. Раунд 1.
10.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

German Opem.
20.00 Легка атлетика. World Indoor Tour. 

Дюсельдорф.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Мiлан - Верона. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.45 Yellow.
10.25 Лейпцiг - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.10 Аталанта - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Севiлья - Алавес. Чемпiонат Iспанiї.
15.55 Сампдорiя - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
18.50 Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.40 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
22.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.40 Боруссiя (Д) - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.25 Вiльярреал - Осасуна. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.10 Удiнезе - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

3 лютого

4 лютого
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 Сильна доля.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Нашi грошi.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Тваринна зброя”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
04.05 UA:Фольк. Спогади.
05.25 #ВУкраїнi.

Êаíаë “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, 

05.25 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.20, 14.25 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
20.45, 21.45 Т/с “Найгiрша подруга”.
22.45, 23.45 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
01.00 Т/с “Нашi панi у Варшавi. Новi при-

годи”.

Iíòер
03.45 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Римськi пригоди”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.45 Т/с “Спокуса”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.

04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.15, 13.20, 01.55 Х/ф “Справжня 

мужнiсть”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Форрест Гамп”.
17.00, 21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10 Секретний фронт.
23.10 Х/ф “Вiдступники”.

ÑТБ
06.25, 18.00 Один за всiх.
07.40 Ультиматум.
09.10 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “З вовками жити”.
22.40 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
03.20 Абзац.
05.10 Вар`яти.
07.05, 08.35 Kids` Time.
07.10 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.40 Х/ф “Знайомство з Факерами”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.50 Х/ф “Друзi по сексу”.
23.00 Х/ф “Американський пирiг”.
00.50 Х/ф “Щасти тобi, Чаку!”.
02.45 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.45 Драйв.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 23.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 29 i 30 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “Друге життя Єви”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.10, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Я - охоронець”.
07.50, 16.50, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “До мене, Мухтар!”
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 03.10 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Мармадюк”.
15.30, 22.00 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 01.40 Правда життя.
09.20, 00.30 Речовий доказ.
10.30, 18.00 Сучаснi дива.
11.25, 17.00 Свiт дикої природи.
12.25, 22.35 Суперчуття.
13.25 Скептик.
14.25, 19.40 У пошуках iстини.
15.20 Горизонт.
16.10, 21.45 Ефект Нострадамуса.
18.55 Теорiя Змови.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
23.35 Загадки Всесвiту.
03.05 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
10.10 “Спогади”.
11.10, 00.05, 02.45 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Аткiнс”.
13.40 Х/ф “Текумзе”.
15.40 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
17.30 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Помпеї: Апокалiпсис”.

15.15 Х/ф “Стукач”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 04.50 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.10 Т/с “Дефективи”.
12.15 Т/с “Швидка”.
13.20 М/с “Американський тато”.
14.40 М/с “Сiмпсони”.
16.40 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
23.30 Мамареготала.
03.05 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.05 Циклокросс. ЧC. Дюбендорф. 

Чоловiки.
02.00 Циклокросс. ЧC. Дюбендорф. Жiнки.
02.30, 08.00, 19.00 Легка атлетика. World 

Indoor Tour. Дюсельдорф.
04.00, 14.00, 14.55, 20.05 Снукер. Свiтовий 

Гран-прi. Челтнем. Раунд 1.
06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сочi. 

Жiнки. Супергiгант.
07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

09.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
10.30 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Фiнал.
11.30, 12.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Саппоро. HS 137.
20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челт-

нем. Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.15 Топ-матч.
06.10 Валенсiя - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Аталанта - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Live. Шахтар - Македонiя. Контр-

ольна гра.
11.15, 16.45 Yellow.
12.25, 01.30 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
13.20 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
15.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
15.55 Live. Шахтар - Сеннерйюськ. Контр-

ольна гра.
17.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.50 Лейпцiг - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.40 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
22.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.40 Сассуоло - Рома. Чемпiонат Iталiї.
02.25 Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.10 Падерборн - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
12.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 Енеїда.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25, 02.40, 05.25 #ВУкраїнi.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
03.05 Перша шпальта.
04.05 Д/ф “Перехрестя Балу”.

Êаíаë “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, 

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25, 14.25 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
20.45, 21.40 Т/с “Найгiрша подруга”.
22.30 “Право на владу”.
00.45 “Грошi”.
01.50 “Iгри приколiв”.

Iíòер
03.45 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Top Shop”.
05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.55 Х/ф “Прикинься моїм хлопцем”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.50 Т/с “Спокуса”.
03.05 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 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.
11.00, 13.20 Х/ф “Народження нацiї”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Вiдступники”.
17.00, 21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
23.05 Х/ф “Мерзенна вiсiмка”.
02.05 Стоп-10.

ÑТБ
06.15, 18.00 Один за всiх.
07.25 Ультиматум.
09.05 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “З вовками жити”.
22.40 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.45 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.50 Вар`яти.
07.35, 08.55 Kids` Time.
07.40 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
09.00 Х/ф “Знайомство з Факерами 2”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Полювання на колишню”.
23.10 Х/ф “Американський пирiг: Зно-

ву разом”.
01.40 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.20, 14.10, 23.15, 02.15, 05.35 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 08.15 Хронiка дня.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Спостерiгач.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 31 i 32 с.
23.20 Слiдами Андрiя Геруса.
00.00, 02.15 Т/с “Друге життя Єви”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.10, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.45 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Я - охоронець”.
07.50, 16.50, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “На вiйнi, як на вiйнi”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 03.20 “Речовий доказ”.
18.20, 04.10 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “Легенди бандитської Одеси”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Залiзний Ганс”.
15.30, 22.00 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
21.30 “Watchdogs”.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.30, 01.50 Правда життя.
09.30, 00.40 Речовий доказ.
10.40, 18.15 Сучаснi дива.
11.35, 22.45 Свiт дикої природи.
12.35 Особливий загiн.
13.25 Скептик.
14.25, 19.55 У пошуках iстини.
15.20 Погляд зсередини.
16.20 Ефект Нострадамуса.
17.15 Суперчуття.
19.05 Теорiя Змови.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
21.45 НЛО з минулого.
23.40 Горизонт.
02.55 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Казка про жiнку i чоловiка”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.35 “Зiркове життя”.
09.45 “Спогади”.
10.45, 00.25, 02.45 “Зорянi долi”.
12.25 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра”.
14.00 Х/ф “Ульзана”.
15.50 Х/ф “Вантаж без маркування”.
17.30 Х/ф “Без вiстi зниклий”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.45 “Помста природи”.
13.25 Х/ф “Мiсто Юрського перiоду”.
15.05 Х/ф “Гелiос”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.05 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.10 Т/с “Дефективи”.
12.15 Т/с “Швидка”.
13.15 М/с “Американський тато”.
14.35 М/с “Сiмпсони”.
16.40 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
23.20 Мамареготала.
02.50 Чистоплюї.
03.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.05, 06.00 Велоспорт. “Вуельта Валенсiї”. 

Етап 1.
02.00, 09.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч 

усьому”.
02.30, 13.00 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. Фiнал.
04.00, 14.00, 14.55, 20.05 Снукер. Свiтовий 

Гран-прi. Челтнем. Раунд 2.
07.00 Сноуборд. Кубок свiту. Гора Мам-

мот. Хафпайп.
08.00 Сноуборд. Кубок свiту. Фельдберг. 

Борд-крос.
09.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.
10.30 Легка атлетика. World Indoor Tour. 

Дюсельдорф.
12.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
19.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Саппоро. HS 137.
20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челтнем. 

1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 22.20 Yellow.
06.10 Удiнезе - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
08.00 Топ-матч.
08.10 Шахтар - Македонiя. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Мiлан - Верона. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Шахтар - Сеннерйюськ. Контроль-

на гра.
15.55 Боруссiя (Д) - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.15 Лацiо - Верона. Чемпiонат Iталiї.
20.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
20.30 Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.40 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.25 Лейпцiг - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.10 Севiлья - Алавес. Чемпiонат Iспанiї.

Ñереда

Чеòâер

5 лютого

6 лютого
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.20 Тема дня.
19 . 1 5  Щоденник  Нац i онал ьно го 

вiдбору учасника вiд України на 
Мiжнародний пiсенний конкурс “Єв-
робачення-2020”.

19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Тваринна зброя”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
02.40 “Зворотнiй вiдлiк”.
05.25 #ВУкраїнi.

Êаíаë “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, 

04.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25, 14.30 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
20.25, 22.20 “Жiночий квартал”.
00.05 Х/ф “Хiтмен: Агент 47”.
01.50 “Розсмiши комiка. Дiти”.
05.15 “Свiтське життя”.

Iíòер
03.50 “Щоденник вагiтної”.
05.05 “Top Shop”.
05.35, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Х/ф “З речами на вилiт!”.
13.10 Х/ф “Бандити”.
15.40, 23.50 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Олег Антонов - людина неба”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.35 Факти.

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

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.10, 13.20 Х/ф “Гранд-реванш”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20, 22.45 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
02.05 Стоп-10.

ÑТБ
06.35 Один за всiх.
07.45 Т/с “Коли ми вдома”.
08.45 Х/ф “Анжелiка, маркiза янголiв”.
10.55 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
12.55 Х/ф “Анжелiка i король”.
14.55 Х/ф “Неприборкана Анжелiка”.
16.35, 18.00 Х/ф “Анжелiка i султан”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.40 Хата на тата.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.40 Вар`яти.
07.35, 08.50 Kids` Time.
07.40 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
09.00 Х/ф “Гола правда”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
23.10 Х/ф “Щасти тобi, Чаку!”.
01.00 Х/ф “Американський пирiг”.
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.25, 14.10, 23.15, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25 Драйв.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 00.20 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
15.30 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Встигнути все виправити”, 1 

i 2 с.
15.30 Т/с “Встигнути все виправити”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Лiнiї життя”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15, 00.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.25 Х/ф “Бiльше за життя”.
19.10 Х/ф “Диявол i Денiел Вебстер”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Я - охоронець”.
07.55, 16.50, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тi, що зiйшли з небес”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50, 03.55 “Правда життя”.
14.05, 03.30 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
08.30, 09.30, 20.30 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Золотоволоска”.
15.30 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
17.00 Х/ф “Персi Джексон: Море чудо-

виськ”.
21.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач 

свiтанку”.
23.00 Х/ф “Весiльний Марш 4: Щось ста-

ре, щось нове”.
00.30 17+.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-

тер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 

Ашiон i П. Рольником.
12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-

вою та О. Шилкiною.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 

В. Фроловою i О. Близнюком.
16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 

та К. Трушик.
17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 Спецпроект.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 01.45 Правда життя.
09.05, 00.35 Речовий доказ.
10.15, 17.55 Сучаснi дива.
11.10, 22.45 Свiт дикої природи.
12.10 Особливий загiн.
13.00 Скептик.
14.00, 19.40 У пошуках iстини.
15.05, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
16.05 Ефект Нострадамуса.
16.55 Суперчуття.
18.45 Теорiя Змови.
21.45 НЛО з минулого.
23.40 Горизонт.
02.40 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Без вiстi зниклий”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.10 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Смерть iндiанця Джо”.
13.20 Х/ф “Северiно”.
14.50 Х/ф “Без сина не приходь!”
16.20 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
17.40 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.40 Х/ф “Принцеса на бобах”.
00.40 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20, 01.10 “Загублений свiт”.
12.45, 03.50 “Цiлком таємно-2017”.
13.15 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
15.50 Х/ф “Числова радiостанцiя”.
19.25 Х/ф “В iм`я короля”.
21.50 Х/ф “В iм`я короля 2”.
23.40 Х/ф “В iм`я короля 3”.
01.55 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.10 Т/с “Дефективи”.
12.10 Т/с “Швидка”.
13.10 М/с “Американський тато”.
14.35 М/с “Сiмпсони”.
16.40 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
21.00 Х/ф “Тренувальний день”.
23.30 Х/ф “Драбина Якова”.

ªâроñïорò
00.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Сочi. 

Жiнки. Супергiгант.
01.00, 07.00 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. 

Етап 1.
01.30, 12.30 Легка атлетика. World Indoor 

Tour. Дюсельдорф.
02.30, 11.00, 18.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Саппоро. 
HS 137.

04.00, 14.00, 14.55, 20.20 Снукер. Свiтовий 
Гран-прi. Челтнем. 1/4 фiналу.

06.00 Велоспорт. “Вуельта Валенсiї”. 
Етап 2.

07.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
08.30 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Фiнал.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-
Партенкiрхен. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

18.55 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiллiнген. Чоловiки. HS 
145. Квалiфiкацiя.

20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челтнем. 
1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Аталанта - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 23.40 Yellow.
08.10 Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Боруссiя (Д) - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.05, 04.00 Лацiо - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Шахтар - Македонiя. Контрольна гра.
15.55 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
17.40 Сампдорiя - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
19.25 Шахтар - Сеннерйюськ. Контроль-

на гра.
21.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
21.40 Live. Рома - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
00.20 Лейпцiг - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.10 Валенсiя - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.25, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 22.40, 02.00, 03.30, 

05.30 Новини.
09.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
12.00, 18.50 Щоденник Нацiонального 

вiдбору учасника вiд України на 
Мiжнародний пiсенний конкурс “Єв-
робачення-2020”.

12.05 Д/с “Королiвський тур”.
13.10, 14.35, 00.00 Телепродаж.
13.30 Д/с “Мегаполiси”.
14.50 #ВУкраїнi.
15.55 Д/ф “Одесити на Донбасi”.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
19.00 Нацiональний вiдбiр учасника вiд 

України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачення-2020”.

23.00 Д/с “Боротьба за виживання”.
02.20 Сильна доля.
03.15 Погода.
04.00 Х/ф “Солдат Джанет”.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Бумеранг”.
12.15 Х/ф “Сорок вiсiм годин”.
14.15 Х/ф “Iншi сорок вiсiм годин”.
16.15, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.25 “Розсмiши комiка. Дiти”.

Iíòер
03.10, 02.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 “Україна вражає”.
05.05 “Top Shop”.
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 Х/ф “Баламут”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Молода дружина”.
13.00 Х/ф “Єдина”.
15.00 Х/ф “Солодка жiнка”.
17.00, 20.30 Т/с “Не жiноча робота”.
20.00 “Подробицi”.
23.15 Х/ф “Випадковий запис”.
00.55 Х/ф “Штольня”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Особливостi нацiональної роботи.
07.55 Х/ф “Гранд-реванш”.
09.50 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.

14.25 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Форма води”.
21.20 Х/ф “Прибуття”.
23.30 Х/ф “Лабiринт Фавна”.
01.35 Х/ф “Старим тут не мiсце”.

ÑТБ
05.30 МастерШеф. Професiонали.
09.50 Т/с “З вовками жити”.
17.05 Хата на тата.
19.00 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр.
21.25 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр. Пiдсумки голосування.
22.20 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
23.55 Операцiя “И”: невiдома версiя.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.40 Зона ночi.
05.45, 10.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
10.10 Вар`яти.
12.10 Хто зверху? (12+).
16.10 М/ф “Гладiатори Риму”.
18.00 М/ф “Коко”.
20.00 Х/ф “Пiкселi”.
22.00 Х/ф “Сусiди”.
00.00 Х/ф “Брати з Грiмсбi”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20, 02.40, 

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15, 15.40, 17.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.50 Афiша.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
16.15 Кендзьор.
18.00 Є сенс.
18.30, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.

22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “Мiж любов`ю i ненавистю”, 

1-6 с.
15.20 Т/с “Мiж любов`ю i ненавистю”.
17.00 Т/с “Без коливань”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Без коливань”.
23.00 Т/с “Зовсiм iнше життя”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Зовсiм iнше життя”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Земля до початку часiв: По-

дорож хоробрих”.
10.45 М/ф “Вiллi та крутi тачки”.
12.20 Х/ф “Диявол i Денiел Вебстер”.
14.15 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.45 Х/ф “Гавань”.
01.35 “Орел i решка. Навколо свiту”.
02.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Тегеран-43”.
09.20 Х/ф “Особливо важливе завдання”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 02.55 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
21.20 Х/ф “Горбун”.
23.40 Х/ф “Транзит”.
01.25 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
03.15 “Речовий доказ”.
04.05 “Легенди бандитського Києва”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Перната банда”.
12.35 Х/ф “Мармадюк”.
14.15, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
15.10, 00.00 Сiмейка У.
17.00 Х/ф “Вийти замiж у високосний рiк”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Одного разу в Одесi.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 01.30 Мiстична Україна.
08.30, 18.25 Україна: забута iсторiя.
09.20 Правда життя.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Таємницi Другої свiтової.
13.25 101 вид зброї, що змiнила свiт.
15.05 Сучаснi дива.
15.55 Особливий загiн.
21.00 НЛО з минулого.
22.40 Свiт дикої природи.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана Ку-

пала”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30, 01.40, 02.45 “Зорянi долi”.
10.10 “Невiдома версiя”.
11.00 Х/ф “Молодий майстер”.
13.00 Х/ф “Серце дракона”.
14.55 Х/ф “Капiтан Немо”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Банкiри”, 1-4 с.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 “Загублений свiт”.
07.55 “ДжеДАI. Дайджест”.
13.35 Х/ф “Рейд у пустелю”.
18.10 Х/ф “Три днi на втечу”.
20.30 Х/ф “Ефект колiбрi”.
22.20 Х/ф “Чужi проти Хижака 2”.
00.05 Х/ф “Гiрськi акули”.
01.30 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.15 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.15 Т/с “Дефективи”.
12.20 Т/с “Швидка”.
13.30 М/с “Американський тато”.
14.50 М/с “Сiмпсони”.
16.50 Х/ф “Скажений Макс 2: Воїн до-

роги”.

18.50 Х/ф “Скажений Макс: Пiд купо-
лом грому”.

21.00 Х/ф “Злива”.
22.50 Мамареготала.
02.40 Чистоплюї.
03.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 19.00 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. Фiнал.
01.30, 06.00 Велоспорт. “Вуельта Валенсiї”. 

Етап 3.
02.20, 07.00 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. 

Етап 2.
03.00 Тенiс. Australian Open. Огляд.
04.00, 20.05, 20.55 Снукер. Свiтовий Гран-

прi. Челтнем. 1/2 фiналу.
07.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

08.20 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiллiнген. Чоловiки. HS 
145. Квалiфiкацiя.

09.20 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Зє-
єфельд. Переслiдування.

09.50 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Отепя. HS 100.

10.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-
Партенкiрхен. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

13.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

15.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фалун. 
Чоловiки i жiнки. Спринт. Класика.

16.55 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Вiллiнген. Чоловiки. HS 145.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45, 17.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Сампдорiя - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.45, 21.30 Yellow.
10.30 Шахтар - Сеннерйюськ. Контроль-

на гра.
12.10 Рома - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Айнтрахт - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Live. Шахтар - Олiмпiя. Контроль-

на гра.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. Торiно - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55, 23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч.
21.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.40 Live. Верона - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
01.50 Байєр - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Атлетiко - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

7 лютого

8 лютого
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.25, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини.
09 . 3 0  Щоденник  Нац i онал ьно го 

вiдбору учасника вiд України на 
Мiжнародний пiсенний конкурс “Єв-
робачення-2020”.

09.35 Нацiональний вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачення-2020”.

12.45, 15.05, 00.00 Телепродаж.
13.00 Х/ф “Святий Пилип. Я вибираю 

рай”, 2 с.
15.25 #ВУкраїнi.
15.55 “На схiд”.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф “Солдат Джанет”.
23.30 Д/с “Мегаполiси”.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.10 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 11.00 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
12.00 Т/с “Найгiрша подруга”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.30 Х/ф “Бумеранг”.
01.30 “Жiночий квартал”.

Iíòер
04.15 “Україна вражає”.
04.35, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
05.25, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
06.10 Х/ф “Iноземка”.
07.45 Х/ф “Як посварився Iван Iванович з 

Iваном Никифоровичем”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00 Х/ф “Чого хоче Джульєта”.
15.00 Т/с “Мене звуть Мелек”.
18.00 Х/ф “Останнiй дiамант”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Таємниця в їхнiх очах”.
22.35 Х/ф “Краща пропозицiя”.
01.15 “Речдок”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Не дай себе ошукати.
06.15 Громадянська оборона.
07.05 Антизомбi. Дайджест.
08.00 Секретний фронт. Дайджест.
08.55 Т/с “Вiддiл 44”.

12.25, 13.00 Х/ф “Прибуття”.
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф “Форма води”.
16.55 Х/ф “Земля пiсля нашої ери”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Зелена книга”.
22.55 Х/ф “Три бiллборди у Еббiнгу, 

Мiссурi”.
01.00 Х/ф “Мерзенна вiсiмка”.

ÑТБ
07.00 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.15 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.50 Зона ночi.
04.50 Таємний агент.
06.00 Таємний агент. Пост-шоу.
07.55, 09.55 Kids` Time.
08.00 М/ф “Гладiатори Риму”.
10.00, 12.00 Х/ф “Мисливцi за приви-

дами”.
14.10 Х/ф “Тварина”.
15.50 М/ф “Коко”.
17.50 Х/ф “Пiкселi”.
19.50 Х/ф “Ми - Мiллери”.
22.00 Х/ф “Сусiди 2”.
23.50 Х/ф “Сусiди”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

08.15, 19.25 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 23.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10 Про вiйсько.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

Анною Мiрошниченко.

21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.25 Т/с “Без коливань”.
13.25 Т/с “Лiнiї життя”.
17.20 Т/с “Довга дорога на щастя”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Довга дорога на щастя”.
23.30 Х/ф “Її серце”.
01.30 92-а церемонiя нагородження премiї 

“Оскар”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.40 М/ф “Вiллi та крутi тачки”.
11.20 Х/ф “Бiльше за життя”.
13.10, 02.25 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
00.45 Х/ф “Герой мiсяця”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.25 Х/ф “Мiльйони Ферфакса”.
07.00 “Страх у твоєму домi”.
10.40 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
12.20 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
14.00 Х/ф “Сила закону”.
16.30 Х/ф “Горбун”.
19.00 Х/ф “Кримiнальний талант”.
22.00 Х/ф “Незаперечний 3”.
00.00 Х/ф “Транзит”.
01.45 “Легенди карного розшуку”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Гномео та Джульєтта”.
12.30 Х/ф “Золотоволоска”.
14.10, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
15.05 Сiмейка У.
17.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач 

свiтанку”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Х/ф “Весiльний Марш 4: Щось ста-

ре, щось нове”.
01.30 17+.
02.45 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.25, 23.40 Мiстична Україна.
08.15, 18.25 Україна: забута iсторiя.
09.05 Правда життя.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Таємницi Другої свiтової.
13.25 НЛО з минулого.
15.05 Сучаснi дива.
15.55 Особливий загiн.
21.00 101 вид зброї, що змiнила свiт.
22.40 Свiт дикої природи.
00.30 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30, 02.45 “Зорянi долi”.
10.00 “Невiдома версiя”.
10.50 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
12.50 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
14.50 Х/ф “Недiльний тато”.
16.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.30 Т/с “Банкiри”, 5 i 8 с.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Загублений свiт”.
07.55 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50 “Шаленi перегони”.
11.15 “Вiн, вона та телевiзор”.
13.30 Х/ф “Рейд у пустелю 2”.
18.00 Х/ф “Збройний барон”.
20.10 Х/ф “Вiйна”.
22.05 Х/ф “У полонi страху”.
23.50 Т/с “Команда”.
02.15 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 04.50 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.

11.10 Т/с “Дефективи”.
12.10 Т/с “Швидка”.
13.10 М/с “Американський тато”.
14.25 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Х/ф “Тренувальний день”.
19.00 Х/ф “Ефект метелика”.
21.10 Х/ф “Ефект метелика 2”.
23.00 Мамареготала.
02.50 Чистоплюї.
03.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

01.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

02.30, 06.00 Велоспорт. “Вуельта Валенсiї”. 
Етап 4.

03.30, 07.00 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. 
Етап 3.

04.00 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челтнем. 
1/2 фiналу.

07.30, 18.45 Фрiстайл. Кубок свiту. Фель-
дберг. Крос.

08.30, 17.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Вiллiнген. Чоловiки. 
HS 145.

09.30, 10.50 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Отепя. HS 100.

10.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Отепя. Переслiдування.

11.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-
Партенкiрхен. Жiнки. Супергiгант.

13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Паралельний слалом-
гiгант.

15.30 Велоспорт. “Вуельта Валенсiї”. 
Етап 5.

19.50, 20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. 
Челтнем. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Айнтрахт - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45, 15.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Верона - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 18.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 14.55, 17.55, 18.40, 21.10, 21.40, 

23.55, 01.55 Топ-матч.
11.05 Шахтар - Олiмпiя. Контрольна гра.
12.55 Live. Еспаньол - Мальорка. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.45 Футбол Tables.
15.55 Live. Наполi - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45, 22.45 Yellow.
18.55 Live. Баварiя - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.55, 21.25 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
21.55 Live. Бетiс - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.05 Шахтар - Вентспiлс. Контрольна гра.
02.10 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
04.00 Парма - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя 9 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 3 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Один у лісі» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 Те, що ти любиш
20.45 Українські традиції
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Гіпноз» +16

Віâòороê, 4 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі 
12.30 «Начинка»
14.10, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

острів»
17.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Затемнення»
02.30 Хіт-парад

Ñереда, 5 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 

11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Катастрофа»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Слова на вікон-

ному склі» +16 

Чеòâер, 6 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Останній танець»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Серця чоловіків»
 

П’яòíиця, 7 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб 
11.15, 20.30 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф. «Френкі та Джон-

ні одружені»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Високі частоти» 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 8 ëюòого
06.00 Українські традиції 
06.15, 11.00 Про нас
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30, 19.30 Євромакс 
11.30 Shift. Життя в цифрі 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Останній подарунок» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
20.10 Ірина Стиць, «Моя історія»
22.30 Х.ф. «Холостячки» +16 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 9 ëюòого
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30, 16.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Я, ти і всі кого 

ми знаємо» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Високі частоти» +16

  ТТБ
Поíедіëоê, 3 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.50 Загадки чернівецьких атлантів 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Марійчин першосвіт

11.25 Відкривай Україну з Сус-
пільним 

11.45 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Ти і поліція 
12.20 Двоколісні хроніки.
12.40, 16.05 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Діалоги
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Розсекречена історія 
16.25 Двоколісні хроніки. 
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Своя земля
22.05 Д/с “Замки Британії

Віâòороê , 4 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. Спогади 
9.50 Загадки чернівецьких атлантів 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Програма “Дивись україн-

ською” 
11.20 Марійчин першосвіт
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Ти і поліція 
12.20 Двоколісні хроніки
12.40, 16.05 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Розсекречена історія .
16.25 Бук:Маршрут 
16.40 Двоколісні хроніки.
17.15 ЗміниТи 
17.30, 20.15 Своя земля 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.45 Спільно 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Пліч-о-пліч 
22.00 Д/с “Замки Британії” 

Ñереда, 5 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Марійчин першосвіт, 
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Ти і поліція 
12.20, 16.40 Двоколісні хроніки
12.40, 16.05 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість

13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Розсекречена історія 
16.20 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
16.25 Мандруємо вдома 
17.15, 20.15 Пліч-о-пліч 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Твій дім 
22.00 Розсекречена історія 

Чеòâер, 6 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.50 Загадки чернівецьких атлантів 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Марійчин першосвіт, 
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Ти і поліція 
12.20, 16.25 Двоколісні хроніки 
12.40, 16.05 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10, 22.00 Розсекречена історія 
17.15, 20.15 Пліч-о-пліч
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.45 #ВУКРАЇНІ
21.20 Разом
21.45 Своя земля

П’яòíиця, 7 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.50, 16.20 Загадки чернівецьких 

атлантів 
9.55, 17.40 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Марійчин першосвіт, 
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Ти і поліція 
12.20, 16.40 Двоколісні хроніки
12.40, 16.05 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10, 22.00 Розсекречена історія 
16.25 Мандруємо вдома 
17.15 Артефакти 
18.05 Сильна доля 
19.45, 21.45 Своя земля
20.15 Сильні 
21.20 Схеми. Корупція в деталях 

Ñóáоòа, 8 ëюòого
7.00 Мультфільм “Покахонтас” 
7.50 Марійчин першосвіт 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Лайфхак українською
9.45 Школа доступності 
9.55, 20.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.15 Щоденник Національного 

відбору учасника від Украї-
ни на Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-2020» 

10.25 UA: Фольк. Спогади 
11.20 Бюджетники 
11.45 Енеїда 
12.40 Д/Ц “Двоколісні хроніки” 
13.20, 18.45 Своя земля
13.30 Тема дня 
14.00 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
16.15 Розсекречена історія 
17.10 Біблійна колекція. Художній 

фільм “Поряд з Ісусом.Юда”
18.45 Сильні 
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.35 Пліч-о-пліч 
19.50 Д/п “Я - Бот” 
20.40 Своя земля 
21.10 Д/ф «Джунглі: чари іншо-

го світу»
22.05 Сильна доля. 

Íедіëя, 9 ëюòого 
7.00 Мультфільм “Покахонтас” 
7.50 Марійчин першосвіт, 
7.55 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.25 Ти і поліція
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти 
9.55 UA: Фольк. Спогади 
10.45 Бюджетники. 
11.15 Д/ц “Браво шеф” 
12.05 Щоденник Національного 

відбору учасника від Украї-
ни на Міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-2020» 

12.15 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
12.40 Лайфхак українською
13.00 Своя земля
13.25, 19.35 Пліч-о-пліч 
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.40 Разом 
15.05 Розсекречена історія 
16.00 Д/ф “Війна на нульовому 

кілометрі” 
16.55 Біблійна колекція. Художній 

фільм “Поряд з Ісусом:Хома”
18.30 Населена земля 
18.55 Твій дім 
19:05 ЗміниТи 
19:20 Своя земля
20.05 Національний відбір учасни-

ка від України на Міжнарод-
ний пісенний конкурс «Євро-
бачення-2020».
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КЛАСИЧНИЙ ЧІЗКЕЙК 
«НЬЮ-ЙОРК» 

ПОТРІБНО: 150 г пісочного 
печива; 75 г вершкового масла; 
900 г сиру «Філадельфія»; 200 г 
цукрової пудри; 200 г сметани 
жирністю 20%; 3 столові ложки 
борошна; 3 яйця; 1 яєчний жов-
ток; щіпка ваніліну. 

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
ніть печиво в блендері, додай-
те до нього розтоплене масло і 
добре перемішайте. Рівним тон-
ким шаром розподіліть суміш 
по дну форми діаметром 23 см і 
утрамбуйте. Випікайте в розігрі-
тій до 180 °C духовці 10 хвилин. 
Потім витягніть і дайте основі 
охолонути. Тим часом змішайте 
сир і цукрову пудру. Введіть сме-
тану і борошно і перемішайте 
ще раз. По черзі додайте по од-
ному яйцю, жовток і ванілін, пе-
ремішуючи після кожного інгре-
дієнта до однорідної консистен-
ції. Рівномірно розподіліть на-
чинку по основі і випікайте 45 
хвилин при температурі 160 °C.

ШОКОЛАДНИЙ ЧІЗКЕЙК 

ПОТРІБНО ДЛЯ ОСНОВИ: 
125 г пісочного печива; 60 г 
вершкового масла; 1 столова 
ложка какао. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 175 г тем-
ного шоколаду; 500 г вершко-
вого сиру; 150 г цукрової пудри; 
1 столова ложка кукурудзяного 
крохмалю або суміші для при-
готування заварного крему; 3 
яйця; 3 яєчних жовтки; 150 г 
сметани жирністю 20%; ½ чай-
ної ложки какао; 1 столова лож-
ка гарячої води. Для глазурі: 
75 г темного шоколаду; 125 мл 
жирних вершків; 1 чайна ложка 
рідкого меду. 

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
ніть печиво в блендері. Додай-

те розтоплене масло і какао і 
подрібніть ще раз. Викладіть 
на дно форми діаметром 23 см, 
утрамбуйте і поставте в моро-
зилку. Розтопіть шоколад на 
водяній бані або в мікрохви-
льовій печі й остудіть. Змішай-
те сир, пудру і суміш для кре-
му або крохмаль. Додайте яйця 
і жовтки, перемішайте, викла-
діть сметану і знову перемішай-
те. Розчиніть какао в гарячій 
воді і додайте в начинку разом 
з розтопленим шоколадом. Пе-
ремішайте до однорідності. Роз-
поділіть начинку по охолодже-
ній основі і поставте в розігрі-
ту до 180 °C духовку на 50 хви-
лин. Розтопіть шоколад, верш-
ки і мед, трохи остудіть і полий-
те холодний чізкейк.

БАНАНОВИЙ ЧІЗКЕЙК

ПОТРІБНО: 120 г пісочного 
печива; 60 г вершкового масла; 
200 г цукрової пудри; 1 чайна 
ложка кориці; 450 г вершкового 
сиру; 2 чайні ложки лимонного 
соку; 4 яйця; 230 г сметани жир-
ністю 20%; 3 стиглих банани. 

ПРИГОТУВАННЯ: змішай-
те подрібнене печиво, розто-
плене масло, 50 г пудри і кори-
цю. Розподіліть по дну форми 
діаметром 23 см і випікайте 10 
хвилин при температурі 180 °C. 
Змішайте сир, цукрову пудру і 
лимонний сік. Не перестаючи 
помішувати, по одному вбивай-
те яйця. Потім додайте смета-
ну і розім'яті банани. Викладіть 
начинку на остиглу основу і ви-
пікайте при температурі 160 °C 
протягом години.

РЕЦЕПТ ЧІЗКЕЙКУ  
БЕЗ ВИПІЧКИ 

ПОТРІБНО: пісочне печиво 
– 300 г; вершкове масло – 100 г; 
крем-сир – 500 г; вершки (жир-
ність 30%) – 200 мл; цукор – 150 
г; желатин – 20 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: желатин 
залийте холодною кип'яченою 
водою та залиште на 1 годи-
ну. Печиво подрібніть, змішай-
те з розтопленим маслом та до-

бре вимішайте. У форму викла-
діть основу – утрамбуйте дно 
та зробіть бортики. Готуємо на-
чинку: доведіть до кипіння же-
латин та остудіть. Вершки збий-
те з цукром, додайте крем-сир 
та добре вимішайте. Додайте 
остиглий желатин та ще раз ви-
мішайте. Викладіть начинку на 
основу та поставте в холодиль-
ник на 6-8 годин. Перед подачею 
дайте чізкейку постояти півго-
дини при кімнатній температу-
рі. Прикрасити чізкейк можна 
свіжими фруктами та ягодами. 

ЧІЗКЕЙК «ТІРАМІСУ» 
ПОТРІБНО ДЛЯ ОСНОВИ: 

150 г пісочного печива; 50 г цу-
кру; 1 столова ложка какао; 70 г 
вершкового масла. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 900 г верш-
кового сиру; 300 г цукру; 4 сто-
лові ложки кукурудзяного крох-
малю; 4 яйця; 80 мл рому; 80 мл 
еспрессо; щіпка ваніліну; 10-12 
печива савоярді. 

ДЛЯ ПРИКРАСИ: 30 г какао; 
збиті вершки; кілька часточок 
шоколаду. 

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
ніть пісочне печиво і змішайте 
з цукром, какао і розтопленим 
маслом. Розподіліть цю суміш по 
дну форми діаметром 20 або 23 
см і утрамбуйте. Змішайте сир 
і цукор. Додайте крохмаль і пе-
ремішайте. Потім додайте яйця, 
ром, каву, ванілін і ще раз пере-
мішайте. Викладіть половину 
сирної суміші на основу, зверху 
розкладіть пісочне печиво (на-
приклад, савоярді) і покрийте 
начинкою, що залишилася. Випі-
кайте в розігрітій до 160 ° C ду-
ховці 1,5 години. Готовий і охо-
лоджений чізкейк посипте ка-
као, прикрасьте збитими верш-
ками і тертим шоколадом.

ЯБЛУЧНИЙ ЧІЗКЕЙК 

ПОТРІБНО ДЛЯ ОСНОВИ: 120 
г пісочного печива; 70 г вівсяних 
пластівців; 100 г вершкового мас-
ла; 50 г коричневого цукру. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 450 г верш-
кового сиру; 2 яйця; 50 г корич-

невого цукру; 50 г білого цукру; 
½ чайної ложки кориці; ⅛ чайної 
ложки меленого імбиру; 2 столо-
ві ложки кукурудзяного крохма-
лю; щіпка ваніліну; 2 яблука. 

ДЛЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ: 4 
столові ложки борошна; 4 сто-
лові ложки вівсяних пластівців; 
50 г цукру; ½ чайної ложки ко-
риці; 2 столові ложки вершко-
вого масла. 

ПРИГОТУВАННЯ: змішай-
те подрібнене печиво, вівсян-
ку, розтоплене масло і цукор. 
Викладіть суміш щільним ша-
ром на дно форми діаметром 23 
см. Випікайте 8-10 хвилин при 
температурі 180 °C. Збийте сир 
і яйця до однорідної консистен-
ції. Додайте до них цукор, спеції, 
крохмаль і ванілін і добре пере-
мішайте. Перекладіть начинку 
на остиглу основу, а зверху роз-
поділіть шматочки очищених 
яблук. Змішайте борошно, ві-
всянку, цукор, корицю і розто-
плене масло. Викладіть цю су-
міш на яблучний шар і відправте 
чізкейк в духовку на 45 хвилин.

ЧІЗКЕЙК-ПИРІГ  
З АВОКАДО 

ПОТРІБНО ДЛЯ ОСНОВИ: 
120 г пісочного печива; 70 г цу-
кру; 90 г вершкового масла; 
дрібка солі. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 450 г верш-
кового сиру; 200 г цукру; дрібка 
солі; 2 стиглих авокадо; 120 мл 
соку лайма; цедра 1 лайма; 180 
жирних вершків; 1 лайм - для 
прикраси. 

ПРИГОТУВАННЯ: змішай-
те подрібнене печиво, цукор, 
розтоплене вершкове масло і 
сіль. Викладіть щільним ша-
ром на дно круглої форми (не 
обов'язково брати роз'ємну). 
Випікайте 8-10 хвилин при тем-
пературі 180 ° C. Змішайте сир, 
цукор і сіль. Додайте м'якоть 

авокадо, сік лайма і перемішай-
те. Потім введіть цедру, вершки 
і ще раз добре перемішайте. Ви-
кладіть начинку на основу, при-
красьте цедрою, часточками 
лайма і поставте в холодильник 
на кілька годин.

КАВОВО-ЛІКЕРНИЙ 
ЧІЗКЕЙК БЕЗ ВИПІЧКИ 

ПОТРІБНО ДЛЯ ОСНОВИ І 
НАЧИНКИ: 175 г пісочного пе-
чива; 85 г вершкового масла; 
15 г порошкового желатину; 5 
столових ложок холодної води; 
250 г сиру; 250 г сиру маскарпо-
не; 150 мл лікеру Baileys; 140 мл 
жирних вершків; 2 яйця; 140 г 
цукрової пудри. 

ДЛЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ: 1 
чайна ложка з гіркою порош-
кового желатину; 150 мл міц-
ної чорної кави; 2 столові лож-
ки цукрової пудри. 

ПРИГОТУВАННЯ: змішайте 
подрібнене печиво з розтопле-
ним маслом. Викладіть щіль-
ним шаром на дно форми діа-
метром 20 см і поставте в холо-
дильник на півгодини. Злийте 
желатин водою і залиште на 5 
хвилин. Потім поставте миску з 
желатином на водяну баню і по-
мішуйте, поки не зникнуть гру-
дочки. Змішайте сир, маскар-
поне і лікер. Додайте желатин, 
злегка збиті вершки і перемі-
шайте. В окремій мисці збийте 
яйця і пудру. Влийте яєчну су-
міш в начинку і перемішайте до 
однорідної консистенції. Викла-
діть на основу і помістіть у хо-
лодильник на кілька годин. Ви-
сипте желатин в каву, постав-
те на водяну баню і помішуй-
те, поки желатин не розчинить-
ся. Додайте цукрову пудру, до-
бре перемішайте і остудіть. По-
тім акуратно розподіліть каво-
ве желе по чізкейку і поставте в 
холодильник на півгодини.

Ніжний чізкейк – це неймовірний десерт, який буквально тане в роті. Це 
-простий і вишуканий десерт, який має кілька секретів приготування. 

Якщо їх не дотримуватись – ви отримаєте банальний сирник. Як 
приготувати класичний чізкейк, а також, як спекти з різними 

добавками та, як приготувати десерт без випічки – читайте далі.
Для приготування справжнього чізкейку в якості основи потрібно 

використовувати сир "Філадельфія" або ж "Маскарпоне". Замінити їх 
можна на домашній жирний сир, збитий в блендері до однорідності.

8 ідеальних рецептів 

ЧІЗКЕЙКУ: 
для тих, хто любить  
класику й експерименти

Секрети приготування чізкейку:
 щоб спекти ідеально рівний чізкейк без тріщин – використо-
вуйте водяну баню в духовці;
 всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури – 
пам'ятайте, що десерти не люблять поспіху та люблять точність;
 не використовуйте міксер – адже так ваше ніжне тісто наси-
титься повітрям і чізкейк буде весь в тріщинках;
 під час випічки не відкривайте дверцята, це так само призве-
де до тріщин;
 слідкуйте за температурою: чізкейк потрібно випікати при 
низькій температурі, якщо ви не хочете отримати запіканку, а 
не ніжний десерт;
 чізкейк не можна різко виймати з духовки – після випікання 
залиште його ще на годину з відкритими дверцятами;
 після випікання серединка чізкейку ще повинна трохи «трем-
тіти». Десерт набуває потрібної консистенції і фактури, вистига-
ючи у холодильнику.
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ВІДПОВІДІ

Немає більшого горя для матері, 
як втратити рідну дитину. Невимов-
ний біль крає у ці дні серце жительки 
с. Плотича Козівського району Фран-
ки Михайлівни Масної. Передчасно за-
лишив цей світ її син, її гордість, її під-
тримка і надія 

Віктор Васильович МАСНИЙ.
Висловлюємо щирі співчуття Мате-

рі, розділяємо разом з Вами це велике 
горе. Нехай Господь прийме душу Ва-
шого сина у Царство Небесне, а земля 
буде пухом. Сумуємо разом з Вами.  

Односельці, сусіди. 

СПІВЧУТТЯ

1.Інвестор (замовник) – гр. 
Качмарський І.В.

2.Юридична, поштова і елек-
тронна адреса: вул.Головацького 
6/2  м.Тернопіль, 46003

3. Місце розташування май-
данчика будівництва: вул. Мли-
нарська,14 в м.Чортків.

4. Характеристика діяльнос-
ті (об’єкта) – Будівництво  багато-
квартирного  житлового будин-
ку  та реставрація  з пристосуван-
ням пам’ятки  архітектури місце-
вого значення , охоронний номер 
1811М  будівлі  млина під багато-
квартирний   житловий  будинок

5.Соціально-економічна необ-
хідність планової діяльності – за-
безпечення населення квартира-
ми та створення комфортабель-
них умов для проживання.

6.Потреба в ресурсах при бу-
дівництві і експлуатації:

земельних – майданчик будів-
ництва (0.58 га )

сировинних – паливо газ від 
існуючих мереж згідно ТУ

енергетичних (паливо, елек-
троенергія, тепло) – електроза-
безпечення від існуючих мереж 
згідно ТУ

водних – водозабезпечення 
від  існуючих мереж згідно ТУ

трудових – жителі будинку
7. Транспортне забезпечення 

(при будівництві і експлуатації) – 
існуючі під’їзди та підходи

8.Екологічні та інші обмежен-
ня планової діяльності за варіан-
тами – у проекті будуть врахова-
ні екологічні, санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівельні й 
територіальні обмеження згідно 
діючих нормативних документів.

9.Необхідна еколого-
інженерна підготовка і захист те-

риторії за варіантами – захист зе-
мельної ділянки будівництва та 
прилеглої території забезпечуєть-
ся раціональним рішенням схеми 
генплану, організацією рельєфу.

10.Можливі впливи планової 
діяльності (при будівництві і екс-
плуатації) на навколишнє середо-
вище:

клімат і мікроклімат – не 
впливає;

повітряне – викиди забрудню-
ючих речовин від автостоянок, га-
зоопалювального обладнання;– в 
межах нормативного;

водне – влив відсутній;
грунт – при впроведенні бу-

дівництва та експлуатації будівлі 
забезпечити комплекс рішень для 

охорона навколишнього се-
редовища від забруднення та руй-
нування 

рослинний і тваринний світ, 

заповідні об’єкти – не впливає;
навколишнє соціальне серед-

овище (населення) – не впливає, 
СЗЗ витримується;

навколишнє техногенне се-
редовище – не впливає.

11.Відходи виробництва і 
можливість їх повторного ви-
користання, утилізації, знешко-
дження чи безпечного захоронен-
ня – тверді побутові та будівельні 
відходи – вивезення та утилізація, 
згідно з договором.

12. Обсяг виконання ОВНС – у 
відповідності до вимог ДБНА.2.2-
1-2003.

13. Участь громадськості – пу-
блікація в засобах масової інфор-
мації Заяви про екологічні наслід-
ки діяльності. Із зауваженнями 
або запереченнями звертатись до 
місцевих органів влади або замов-
ника.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ Тернопільський  
національний  економічний 

університет IV рівня 
акредитації  

відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту»  

оголошує конкурс на 
заміщення вакантної 

посади завідувача кафедри 
міжнародних відносин та 

дипломатії ТНЕУ.
Вимоги до кандидатур на посаду: на-

уковий ступіньдоктора історичних наук, 
вченого звання професора. 

Термін подання документів – один мі-
сяць з дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються 
на ім’я ректора університету: заява про 
участь у конкурсі; особовий листок з облі-
ку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; 
список наукових та навчально-методичних 
праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов'язків, розмі-
ру та умов оплати праці надається кадро-
вою службою. (Працівники ТНЕУ для учас-
ті у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, 
оновлений список наукових та навчально-
методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 
46020. Детальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитись у вченого секретаря 
ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

Вважати недійсним
Посвідчення ВАТ "Тернопільо-

бленерго"  КО 0970 від 02.02.2006р, 
видане техніку енергозбуту Глух З.В.



№4 (340) / 29 січня-4 лютого 2020 р. Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua20

ГОРОСКОП
З 29 грудня по 4 лютого

ОВЕН 
У вас може з’явитися безсо-
ння, але не варто зловжива-
ти снодійним. Частіше бувай-
те на свіжому повітрі, живіть 
повним життям - і все буде 
добре.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви відкриєте для себе багато 
нового і зрозумієте своє іс-
тинне призначення. Наслід-
ком цього стануть карди-
нальні зміни у житті.

БЛИЗНЮКИ 
Не стримуйте притаманну 
вам від природи щедрість, 
і вона окупиться вам усто-
крат. Намагайтеся при пер-
шій можливості підтримати 
близьких.

РАК 
Дехто з вас захоче завес-
ти дитину. Не бійтеся, що це 
змінить ваше життя - на все 
свій час. Зірки сприятимуть 
сім’ям, які зважаться на та-
кий крок.

ЛЕВ 
Будьте уважними у стосун-
ках з коханою людиною, не 
ображайтеся через дрібниці. 
Можливо, східна філософія 
допоможе вам спокiйнiше 
дивитися на деякi речі.

ДІВА 
Можлива зустріч iз люди-
ною, яка буде для вас ідеаль-
ною парою. Цілком iмовірно, 
що ваші стосунки увінчають-
ся весіллям впродовж кіль-
кох наступних місяців.

ТЕРЕЗИ 
Ваші особисті стосунки бу-
дуть нестійкими — ви буде-
те в пошуку справжнього ко-
хання. Будьте обережні, сти-
каючись iз новим і незвич-
ним.

СКОРПІОН 
Початок тижня - сприятли-
вий період для професійно-
го вдосконалення. Вашому 
успіху сприятимуть висока 
працездатність і наполегли-
вість.

СТРІЛЕЦЬ 
Для пошуку нової роботи цей 
час несприятливий. Якщо ви 
не можете знайти того, що 
вам підходить, доведеться 
погодитися на наявні пропо-
зиції. Інакше на довгий час 
ризикуєте залишитися без 
роботи.

КОЗЕРІГ 
Ваша робота вимагає від вас 
творчої уяви та сміливих іні-
ціатив. Не бійтеся вислов-
лювати свої ідеї — до вашої 
думки прислухатимуться.

ВОДОЛІЙ 
Не нехтуйте професійни-
ми виставками, семінарами, 
шукайте ділових партнерів. 
Пам’ятайте, що нові знайом-
ства обіцяють вигідні пропо-
зиції.

РИБИ 
Сприятливий період для 
кар’єрного зростання. Але 
будьте уважні, уникайте по-
рад непрофесіоналів, нама-
гайтеся не образити колег і 
керівництво, тоді ви зможете 
уникнути проблем.

Вітаємо!
 Добру, щиру, дуже 

хорошу людину
 Андрія 

Васильовича 
Сеньківа 
з Бережан

 з Днем народження!
 Ми Вас сьогодні щиро 
вітаєм,
Та від серця побажаєм,
Щоб у житті завжди щастило,
На роботі таланило.
Вдома - ладу та терпіння,
За кермом – благословіння.
Друзів добрих та веселих,
Щоб завжди був повним келих.
Нехай Вам усе вдається,
Вдача лагідно всміхнеться!
 Кар'єрного бажаєм росту,
Хай легко буде все і просто –
 На роботі і в родині.
Життю радійте щохвилини!
Нехай Господь благословляє,
Міцне здоров’я посилає!

З повагою – сім’я Марущаків.

 Вітаємо!
Дорогу матусеньку, 

нашу неньку
 Тетяну Вознюк

 із села Великі 
Вікнини на 

Збаражчині
  з Днем народження!

Люба матусю, Вас ми вітаєм!
Усього найкращого в світі бажаєм.
Була щоб здорова, завжди посміхалась,
Щоб сонечко зранку із Вами віталось.
Бажаєм Вам безліч посмішок щирих,
Вечорів романтичних, світанків щасливих.
Бажаєм натхнення, в роботі наснаги,
Від рідних і друзів побільше уваги.
Бажаємо щиро, щоб збулись Ваші мрії,
В годину тривожну бажаєм надії.
Хай буде життя Ваше щастям оздоблене,
Вітаєм, матусю, Вас з Днем народження! 
Хай ангел завжди десь поруч літає,
Від зла і біди Вас оберігає.
Ми ж маєм в душі лиш єдине бажання —
Щоб довго жила дорога наша мама!

З любов’ю - син Сергій із сім’єю, сини 
Тимофій та Антонійчик, донечки Оля 

та Оксанка.

Вітаємо!
  Тетяну 

Володимирівну 
Пілатюк
  із с. Дибще 

Козівського району
 з Днем народження 

та іменинами!
Усі найкращі побажання
Сьогодні — в Твою честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!
Краса і молодість хай будуть вічні,
І кожна мить приносить позитив.
Нехай не буде смутку на обличчі,
У день народження — мільйон 
 чарівних слів!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!
З повагою – Всеукраїнська благодійна 

християнська церковна місія 
«Віфлеєм», рідні та колеги.

Вітаємо! 
Дорогого брата 
Володимира 
Сергійовича 

Поліщука
 із села Підгайці 

Шумського району
із 60-річчям!

Нехай береже 
 Тебе Матінка Пречиста,
Господь дає здоров'я на щодень,
Бо це в житті для всіх найважливіше,
А ще - турбота щира від людей.
Нехай квітує в серці радість тепла
І добрий ангел обніма крильми,
Хай доля посилає все, що треба,
Хай очі не туманяться слізьми.
Нехай благословення Боже буде
Дороговказом світлим на путі,
Та лиш хороші, добросердні люди
Постійно зустрічаються в житті!

З любов'ю і повагою - сестри Ніна 
й Оксана з чоловіками Семеном, 

Олександром та їх сім'ї, брат 
Анатолій з дружиною Ларисою та 

сім'єю і вся велика родина.

Вітаємо!
Володимира 
Сергійовича 

Поліщука
із с. Підгайці 

Шумського району 
з 60-річчям!

У житті немає випадкових збігів,
Кожен у цей світ приходить недарма,
Тож прийми букет 
 з найкращих привітань,
У свій яскравий день календаря!
Нехай колосяться рясні жита у полі
Й добро у Твоїм домі прибува,
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня!
Твій ювілей – не тільки Твоє свято,
 Радіють рідні й друзі теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, успіхів – без меж.
Хай Матір Божа завжди в поміч буде,
На всіх дорогах береже від зла,
Бажаєм радості, удачі, сили
На многії і благії літа!

З повагою – швагро Василь з 
дружиною Галиною, племінники 

Ярослав і Саша.

Вітаємо!
Регента церковного 
хору храму Святого 

Великомученика 
Георгія Побідоносця 
села Великі Вікнини 
Збаразького району
Тетяну Вознюк

з   Днем народження!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, удачі, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця смуток не спішить!
Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться!
Нехай Вас Бог в опіці має,
А марія – Мати Божа, скрізь охороняє.

 З повагою – хористи.

Вітаємо!
Дорогих наших батьків

Ніну Федотівну  
та Володимира Івановича 

КОСТЮКІВ 
із с. Великі Вікнини Збаразького району

з 35-річчям їхнього весілля! 
З кораловим весіллям Вас вітаєм,
Ви стільки разом довгих літ, 
Захоплюємось Вами та бажаєм
Любові вічної – без хмар та бід!
Взірцем є Вашого сердець єднання - 
Як треба вірити й любити,
Приймайте наші щирі побажання:
Ще років сотню так прожити!
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Тож хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба!
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа! 
З повагою і любов’ю - сини Микола та 

Юрій із сім'ями, дочки Таня та Лариса 
із сім'ями.

Ірина Трофимчук – учениця 
Нападівської сільської школи 
у Лановецькому районі. Юнка 
любить малювати і вже п’ять 
років займається цим улюбле-
ним видом мистецтва. Ірин-
ка – переможниця районної 
учнівської олімпіади з обра-
зотворчого мистецтва. ЇЇ малю-
нок на склі на різдвяну темати-
ку став кращим на районному 
етапі конкурсу «Замість ялин-
ки – зимовий букет». Також 
свої декілька найкращих ма-
люнків дівчинка презентувала 
на виставці, яка відбувалася у 
районній бібліотеці для дорос-
лих. Сьогодні у доробку юної 
художниці понад сорок картин. 
Зокрема малюнки, створені ге-
левою ручкою, аквареллю, гуа-
шю, а також простим олівцем.

Фото Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА.

Юна художниця 
з Нападівки




