
Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ". 
Тел.: +38 (068) 364-08-54

5 лютого - хмарно, сніг, дощ зі снігом, хурто-
вини, вночі 0-2, вдень 1-2 градуси морозу. Схід 
сонця - 7.45, захід - 17.19. 

6 лютого - хмарно з проясненням, можливий 
сніг, вночі 4-5, вдень 0-1 градус морозу. Схід сон-
ця - 7.44, захід - 17.21. 

7 лютого - хмарно з проясненням, мокрий 
сніг, вночі 1-5, вдень 3-4 градуси морозу. Схід сон-
ця - 7.42, захід - 17.22. 

8 лютого - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 7-8, вдень 1-2 градусів морозу. Схід сонця - 
7.40, захід - 17.24. 

9 лютого - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 4-5 градусів морозу, вдень 0-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.39, захід - 17.26. Повний місяць. 

10 лютого - хмарно, без опадів, вночі 0-1, 
вдень 6-7 градусів тепла. Схід сонця - 7.378, за-
хід - 17.28.

11 лютого - хмарно, можливий сніг, вночі 2-4, 
вдень 3-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.36, захід 
- 17.29.

Погода в Тернополі  
й області

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

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля  |  Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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10-11 стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Конверт 
з гріхом 

Вітаємо!
Директора СТОВ 

«Славутич»
Збаразького  

району
Борислава 

Микитовича 
ДОВГАЛЯ

з ювілеєм!

Вітаєм з Днем народження Вас нині
Всім колективом дружнім від душі
І зичимо здобутків в Україні
У праці небувалих досягти.
Нехай колосяться рясні жита у полі 
Й добро у Вашім домі прибува,
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Нехай приносять віру та надію
Птахи на крилах в краще майбуття,
Всі справдяться бажання Ваші й мрії
І квітне у душі п’янка весна.
Нехай щодня втішають Вас онуки
І діти горнуться до Вашого плеча,
За мудрість, щедрість, за усі турботи
Хай на землі воздасться Вам сповна!

З повагою – колектив СТОВ «Славутич».

До цих щирих слів 
приєднується  
і колектив «Нашого ДНЯ».  
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття! 
Бо ж людина росте, визріває для щастя,
Як збіжжя гінке у широкому полі.
Буває зима. Тільки ж сонце – незгасне,
І вічна весна, і дощі теплочолі! 
Миру Вам,   
Божої опіки  
і гарних 
людей поруч!

Пожежна романтика: 
рятувальник оригінально освідчився коханій
«Це була 
любов з 
першого 
погляду», 
- саме так 
описує 
зустріч з 
нареченою 
Василь 
Кикіш із 
Теребовлі. 

3  
стор.

Місячний 
календар 
на лютий 13 стор.
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Ольга ЧОРНА.

От і за торішню виборчу кам-
панію парламентські партії отри-
мали повне відшкодування сво-
їх витрат. А це - майже півмільяр-
да гривень. Центральна виборча 
комісія перерахувала ці гроші по-
літсилам, повідомили у відомстві 
на інформаційний запит Громад-
ського руху «ЧЕСНО».

Кому ж дісталося найбіль-
ше із суми компенсації, що скла-
дає 467,3 мільйони? Першість - у 
партії «Слуга народу» - поверну-
ли 114,6 мільйонів гривень. Далі 
«Голос» - 105,7 мільйонів. «Євро-
пейська солідарність» отрима-
ла 99,5 мільйонів. «Батьківщина» 
- 87,2 мільйони. Замикає щасли-
ву п’ятірку «Опозиційна платфор-
ма - За життя» із 60,3 мільйонами. 

Відшкодування витрат на ви-
борчу кампанію запровадили, аби 

стимулювати партії виводити свої 
бюджети з тіні та компенсувати їм 
значні видатки на кампанії. Про-
те, як зазнає «ЧЕСНО», на прак-
тиці прозорішою виборча кампа-
нія не стала, «сірі каси» працюва-
ли й далі. Відкритим залишається 
й питання походження коштів, які 
витрачаються на кампанії.

Загалом торік на виборчу кам-
панію партії офіційно витратили 
понад 900 мільйонів гривень. Ви-
трати мажоритарників склали ще 
477,8 мільйонів, однак третина їх-
ніх звітів недоступні, тож сума не-
повна. Є що приховувати? 

Узагалі, недомовки, кулачні 
бої, непрофесійність деяких на-
родних обранців, політичні скан-
дали і просто скандали супрово-
джували український парламент 
завжди. А висловлювання окре-

мих нардепів стають «перлами». 
Нинішня Рада винятком не стала. 
Політична «грамотність» та «ко-
ректність» деяких депутатів обу-
рюють багатьох виборців. Уже і в 
собак від цього шерсть дибки стає, 
жартують українці. Фраза «про-
дай пса - заплати за газ» - стала 
«крилатою». 

Замість того, аби бігати по те-
леканалах та давати людям недо-
лугі поради, парламентарям є над 
чим працювати. Бо рейтинг до-
віри до влади падає. Ще минуло-
го місяця Верховній Раді довіря-
ли 37 відсотків українців, а зараз 
ця цифра складає лише 23 відсо-
тки. «Ми фіксуємо зниження за-
доволенням ситуацією в державі, 

відповідно, це відбивається на на-
родних обранцях та на уряді, який 
відповідає за економічну части-
ну», - сказав керівник соціологіч-
ної групи «Рейтинг» Олексій Ан-
типович. І пояснив: зниження до-
віри падає, найперше, через заяви 
нардепів, високі зарплати та над-
бавки чиновникам. За його слова-
ми, звичайний українець роздра-
тований величезним розривом 
між тим, які він отримує доходи, 
та тим, які виписують собі чинов-
ники. Саме це визначає ставлення 
до влади. Тому владі потрібно ко-
мунікувати з народом та розпові-
дати про реальні результати.

А проблем у державі багато. 
Корупцію й агресію Росії на Донба-

сі українці вважають головними 
перепонами, які заважають роз-
витку країни. Так, за даними опи-
тування фонду «Демініціативи» 
Центру Разумкова, 69 відсотків 
респондентів вважають, що най-
більше заважає розвитку України 
корупція. А 68,9 - вказали на війну 
на Сході. 30,7 відсотків українців 
назвали однією з головних про-
блем засилля олігархів в економі-
ці. 25 відсотків - відсутність про-
фесіоналів у владі. 24,8 - міграцію 
та виїзд працездатного населення 
з країни. 17,3 відсотки - популізм 
політиків.  

До слова, спікер Ради Дмитро 
Разумков повідомив, що парла-
мент розгляне питання про ско-
рочення кількості депутатів із 450 
до 300. Враховуючи, що населення 
України скоротилося, є сенс змен-
шити кількість нардепів, погоджу-
ються експерти. Українці також не 
проти. Може, толку більше було б. 
А від того - і державі краще, і на го-
лову народу легше. Та й для бю-
джету дешевше. 
От лише, чи про-
голосують на-
родні обранці?

Якщо нардепів стане 300 замість 450 - 
українцям стане легше на голову і на гаманець
У багатьох політпартіях під час виборчих процесів 

традиційно нарікають, мовляв, недостатньо грошей 
на проведення агітації, висвітлення діяльності 

тощо. Посилаються на різні причини. Та чи варто вже так 
прибіднятися? По-перше, незаможні українці партій не 
мають і в політику не йдуть. А, по-друге, кошти, витрачені 
на піар-кампанію, партіям-переможцям поверне 
державна казна. Тобто, платники податків. Згідно із 
законом, з держбюджету компенсується 100 відсотків 
витрат кожної з партій, яка подолала 5-відсотковий 
бар’єр та пройшла до парламенту.

Ще 10 українських телеканалів 
хочуть заблокувати свій сигнал

ТОВ "Тернопільоблгаз" 
повідомляє:

НАК «Нафтогаз України» 
знизив оптову січневу ціну на 
газ для населення з 5,50 грн/
м³ до 4,65 грн/м³ (без ураху-
вання ПДВ, торгівельної на-
цінки постачальника та витрат 
на транспортування і розпо-
діл (доставку). Зниження ціни 
на газ обумовлено змінами у 
формуванні оптової ціни на газ 
для побутових споживачів, які 
передбачені Постановою КМУ 
№ 17 від 24.01.2020 р.

Нова ціна автоматично ді-
ятиме для всіх побутових спо-
живачів та релігійних орга-
нізацій: і тих, хто обрав квар-
тальну (гарантовану) ціну, і 
для тих, хто вирішив платити 
за щомісячною ціною. (Інфор-
мація про гарантовану квар-
тальну ціну в розмірі 6 913,99 
грн. за 1000 м  була опубліко-
вана в газеті «Наш День» від 
15 січня - 21 січня 2020 р. №2 
(338) і втратила чинність на 
підставі вищезазначеної по-
станови)

Також звертаємо Вашу ува-
гу, що з 01 січня 2020 року, від-
повідно до постанови НКРЕКП 
від 07.10.2019 року № 2080, в 
ціну природного газу, який по-

ставляється ТОВ "Тернопільоб-
лгаз" побутовим споживачам 
не входить тариф на послуги 
розподілу природного газу.

Керуючись постановою Ка-
бінету Міністрів України від 19 
жовтня 2018 р. № 867 (із змі-
нами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України 
24.01.2020 № 17), постановою 
НКРЕКП №3013 від 24.12.2019, 
постановою НКРЕКП 
24.12.2019 № 3040 та інши-
ми нормативно-правовими ак-
тами, товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Терно-
пільоблгаз» встановлено ціну 
на газ для побутових спожи-
вачів, релігійних організацій 
(крім обсягів, що використо-
вуються для провадження їх 
виробничо-комерційної діяль-
ності) з 01 січня 2020 року по 
31 січня 2020 року (включно), 
ціна становить 5 868,49 грн. за 
1000 м³ (з урахуванням ПДВ, 
тарифу на транспортування 
природного газу, торговельної 
надбавки постачальника при-
родного газу).

Більш детальну інформа-
цію можна отримати на офіцій-
ному веб-сайті товариства за 
адресою http://teroblgaz.com.
ua

Одиноким матерям 
збільшать 

виплати на дітей
У Мінсоцполітики анонсува-

ли поетапне підвищення виплат 
одиноким матерям на дітей ві-
ком до 6 та до 18 років. Протя-
гом 2020 року державна допомо-
га одиноким матерям на дітей 
до 6 років збільшиться на 142 
гривні й досягне 1921 грн. Про 
це повідомила пресслужба Мі-
ністерства соціальної політики. 
Відзначається, що державна до-
помога на дітей одиноким мате-
рям на дитину до 6 років з 1 січ-
ня становить 1779 грн., з 1 лип-
ня буде 1859 грн., а з 1 грудня 
– 1921 грн. А державна допомо-
га одиноким матерям на дитину 
у віці 6-18 років з 1 січня складає 
2218 грн., з 1 липня сягне 2318 
грн., а з 1 грудня – 2395 грн.

До уваги споживачів  
природного газу!

Ще 10 українських 
телеканалів 
можуть стати 

платними. Для цього 
збираються закодувати 
свій супутниковий сигнал. 

Йдеться про про канали - 
MusicBox, Xsport, Трофей, Терра, 

Наука, Фауна, Кус-Кус, 36.6, Дача та 
Епоха, повідомляє Телекритика.

Генеральний продюсер 
MusicBox Сергій Кобель підтвер-
див, що канал закодує сигнал із 
1 березня. Водночас, представ-
ники Xsport ще не повідомляють, 
коли саме заблокують свій без-
коштовний показ через антени-

супутники. Але рішення вже ухва-
лено. Аналогічна ситуація й з ін-
шими телеканалами. Там підтвер-
джують рішення про блокування 
сигналу. Із 28 січня в Україні свій 
супутниковий сигнал заблокува-
ли 24 вітчизняних телеканали. 
Серед них 1+1, СТБ, Інтер, Новий 
канал, ТРК Україна, ICTV, 2+2.

Мобільний додаток «Пенсійний фонд» 
забезпечує доступ до електронних 
сервісів Пенсійного фонду України

Мобільний додаток “Пенсійний 
фонд”  розроблений з метою реа-
лізації розвитку системи надання 
електронних послуг та забезпечен-
ня максимально зручної та опера-
тивної взаємодії громадян з Пенсій-
ним фондом України. Завантажив-
ши мобільний додаток з Playmarket 
«Пенсійний фонд», ви отримає-
те доступ до електронних сервісів 
Пенсійного фонду України у зруч-
ному форматі з мобільних пристро-
їв – смартфонів та планшетів.

Серед основних можливостей 
додатку:

– для застрахованих осіб – пере-
гляд відомостей із Реєстру застра-
хованих осіб (анкетні дані, надана 
роботодавцем (страхувальником) 
інформація про заробітну плату, 
сплачені на користь особи страхо-
ві внески, набутий страховий стаж);

– для пенсіонерів – перегляд ві-
домостей з електронної пенсійної 
справи;

– для всіх категорій: перегляд 
стану опрацювання звернень до 
Пенсійного фонду України, в тому 

числі прикріплених до звернень до-
кументів; верифікація документів, 
довідок, сформованих в особистому 
електронному кабінеті;

– отримання та перегляд по-
відомлень від Пенсійного фонду 
України;

– отримання довідок, передба-
чених положенням про реєстр за-
страхованих (ОК-5, ОК-5 і т. ін.);

– подача заяви на призначення 
пенсії в «один дотик» (не потрібно 
сканувати документи – вони просто 
фотографуються через додаток);

– подання документів на допри-
значення пенсії.

Завантажити додаток можна за 
посиланням:

https://play.google.com/store/
apps/details?id=ua.gov.pfu

Версії мобільного додатку на 
першому етапі доступні для корис-
тувачів смартфонів на базі плат-
форми Android та для системи IQS.

Ігор МОСКАЛИК, 
начальник Головного управління 

Пенсійного фонду 
в Тернопільській області.
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Започаткували конкурс ще у 
2000 році керівник спортивно-
мистецького та духовного цен-
тру «Моя Україна», заслуже-
ний тренер України, люди-
на, яка виплекала не одну пле-
яду відомих спортсменів – пе-
реможців чемпіонатів Украї-
ни і світу, – Володимир Пласко-
ніс та редакція всеукраїнської 
громадсько-політичної газети 
«Вільне життя».

 Серед лауреатів конкурсу –  
відомі освітяни і медики, пред-
ставники духовенства, військо-
ві капелани, волонтери. Політи-
ки і журналісти, хлібороби і під-
приємці, краєзнавці, спортсме-
ни, герої, які боронять сьогодні 
Україну на сході…

Як зазначила заступник го-
ловного редактора «Вільне жит-
тя плюс» Галина Садовська, пе-
ред конкурсною комісією стоя-
ло непросте завдання – вибрати 

кращих із кращих земляків, лю-
дей, які роблять вагомий внесок у 
соціально-економічний, духовний 
розвиток краю, гідно презенту-
ють його в Україні та за її межами. 

Лауреатами конкурсу «Лю-
дина року – 2019» стали керу-
ючий Тернопільською єпархі-
єю Православної церкви Украї-
ни, архієпископ Тернопільський 
і Кременецький Нестор, гене-
ральний директор (головний 
лікар) Центру екстреної медич-
ної допомоги та медицини ката-
строф Тернопільської обласної 
ради  Михайло Джус,  учитель 
Заліщицької державної гімназії, 
заслужений вчитель України, 
переможець всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року-2019» 
у номінації «Основи здоров’я» 
Василь Дяків.  

Зі сльозами на очах, оплес-
ками та щирими емоціями при-
сутні вітали учасника АТО, «кі-

борга» Віталія Зварича із Залі-
щиків. Захисник України, люди-
на, яка пережила справжнє пе-
кло війни, Віталій нагородже-
ний орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня та нагрудним знаком 
«За оборону Донецького аеро-
порту».

Лауреатами конкурсу ста-
ли також член президії ради 
об’єднання сільськогосподар-
ських підприємств, голова на-
глядової ради СФНВГ «Коваль» 
і «Ковалівське нове» (с. Василь-
ківці Гусятинського району), за-
служений працівник сільського 
господарства України Володи-
мир Коваль. Поет-пісняр, орга-
нізатор міжнародного мистець-
кого фестивалю «Яблуневий 
Спас», співорганізатор фестива-
лів «Чорна вишиванка» на Бе-
режанщині, «Мистецтво єднає 
Україну» та інших Іван Кушнір. 

Статуетку «Людина року-

2019» отримали і голова прав-
ління Тернопільської облспожив-
спілки, заслужений працівник 
сфери послуг України Михайло 
Лазар, редакторка «Домашньої 
газети», призерка Всеукраїнсько-
го конкурсу студентських науко-
вих робіт із галузі знань «Жур-
налістика» Зоряна Мурашка,  за-
служений майстер спорту Украї-
ни, багаторазовий переможець і 
призер чемпіонатів Європи, ета-
пів Кубка світу, чемпіон світу з 
біатлону в гонці переслідувань 
у шведському Естерсунді 2019 
року Дмитро Підручний.

Гордилася того дня татком-
лауреатом і донечка міського 
голови Чорткова, учасника бо-
йових дій на сході України Воло-
димира Шматька.  

- Тернопілля - край, багатий 
талановитими, добрими та жер-
товними людьми. Сьогоднішня 
церемонія є цьому підтверджен-

ням. Кожен із лауреатів абсо-
лютно не схожий на іншого, але 
по-своєму унікальний. Кожному 
з них вдалося у свій спосіб про-
славити нашу рідну Тернопіль-
щину, - зазначив голова облас-
ної ради Віктор Овчарук, вруча-
ючи нагороду пану Володимиру.

 Свято зібрало і лауреатів 
попередніх років, рідних, дру-
зів, які прийшли привітати уже 
нових номінантів. Теплі сло-
ва, музичні та пісенні вітання… 
Особливу атмосферу святково-
го вечора створив його веду-
чий, народний артист України 
В’ячеслав Хім’як. 

Розповіді про лауреатів 
«Людина року-2019» 
читайте у наступних 
числах «Нашого ДНЯ».

Софія ПРОЦИК.
Фото Миколи ШОТА.

У Тернополі знову відзначили 

«Людей року»

Боротьбі з вогнем 
та допомозі людям 
чоловік присвятив 

20 років. Зараз Василь 
– старший прапорщик, 
командир відділення 
12 державної пожежно-
рятувальної частини 
управління Держслужби 
України з надзвичайних 
сиутацій у Тернопільській 
області. 

- У колективі його знають 
як вірного та відданого това-
риша, справедливого керівни-
ка, відповідального та надій-
ного у бойовій роботі, - роз-
повідають про Василя коле-
ги. - Починав службу з посади 
пожежного-рятувальника в Те-
ребовлі. Пішов стопами батька, 
який близько 26 років працю-
вав у професійній пожежній час-
тині села Золотники.

В обласному управлінні 
Держслужби з надзвичайних си-
туацій пояснюють: робота вог-
неборця – непроста, у ній лише 
віддані справі люди. Адже не ко-
жен зможе своє життя присвя-
тити іншим, не кожен – зайти 
туди, де панує небезпека. Тому 
надзвичайно важливі для бійців 
вогняного фронту  підтримка 
та розуміння близьких людей. 
Саме цим і закохала у себе Васи-
ля його обраниця.

Надія працює медсестрою у 
місцевій лікарні Золотників, що 
на Теребовлянщині. Щодня ді-
вчина дбає про малюків. Робота 
нелегка, адже від її дій та рішень 
залежить здоров’я дітей.

Освідчитися коханій Василь 
запланував по-особливому. До-
помогли ідеями побратими по 
службі, підтримав і начальник 
Теребовлянського районного 
відділу Руслан Гнатяк.

29 січня рятувальники 
провели тактико-спеціальні 
навчання у медичному закла-
ді, де працювала Надія. За ле-
гендою, пожежа виникла у ди-
тячому відділені цього закла-
ду. Під час навчать з будів-
лі вивели персонал. За ліче-
ні хвилини на місце прибули 
бійці Служби порятунку, се-
ред них Василь. За планом на-
вчань, двоє працівників ме-
дичного закладу на пожежі за-
знали травм та не могли само-
стійно вибратися з приміщен-
ня. Звісно, однією із «потерпі-
лих» була Надія. Василь, в апа-
раті для захисту органів ди-
хання, який щільно закривав 
обличчя, виніс кохану на сві-
же повітря. Дівчина навіть не 
підозрювала, хто біля неї. На-
вчання завершилися. Василь 
зняв маску та став перед шо-
кованою Надією на коліна, за-

пропонувавши руку і серце. 
Дівчині від щирого здивуван-
ня перехопило подих. Та за 
кілька хвилин усі присутні по-
чули довгоочікуване «Так». 

- Колектив рятувальни-
ків Тернопільщини бажає парі 
палкої та щирої любові, без-
ліч позитивних емоцій, а голо-

вне – взаєморозуміння, - розпо-
відають в обласному управлінні 
Держслужби з надзвичайних си-
туацій. 
Редакція «Нашого ДНЯ» 
приєднується до привітань 
і бажає закоханим щастя 
на багато років!

Пожежна романтика: 
рятувальник оригінально освідчився коханій
«Це була любов з першого погляду», - саме так описує 

зустріч з нареченою Василь Кикіш із Теребовлі. 

Цей престижний конкурс став в області уже 
гарною традицією. Тож минулої неділі у 
прес-клубі газети «Вільне життя» зібралися 

переможці «Людина року-2019».  Розпочав 
святкове дійство голова оргкомітету конкурсу, 
голова правління ПрАТ «Тернопільгаз», «Людина 
року-2003» Олег Караванський.
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Проблема допомоги 
тяжкохворим людям 
актуальна майже для 

кожної родини. В Україні 
щорічно до мільйона осіб 
щороку закінчує життя, 
страждаючи на онкологічні, 
серцево-судинні, інфекційні 
захворювання. 

Паліативна допомога - це під-
хід, що дозволяє поліпшити якість 
життя пацієнтів та їхніх сімей, які 
зіткнулися з проблемами смер-
тельного захворювання. Хоспісна 
допомога – частина паліативу. Хос-
піс – це філософія допомоги людям, 
але в Україні та інших країнах так 
також називається заклад, у яко-
му надається така допомога. Одне 
із завдань, по-перше, захистити від 
фізичного болю. Але також дати 
людині змогу прожити той час, що 
їй лишився, достойно і спокійно.

Паліум – так називали плащ 
давньогрецьких філософів. У хос-
пісі наче огортають хворих таким 
плащем. Під ним уже не боляче й 
не страшно.  Мережа паліативних 
закладів в Україні лише розвива-
ється. На Тернопільщині у 2016 
році було створено перший - і на-
разі єдиний такий заклад - Терно-
пільська обласна лікарня «Хоспіс» 
Тернопільської обласної ради. Діє 
хоспіс у селі Плотича. У цьому за-
кладі невиліковні хворі отриму-
ють і медичну допомогу, й інший 
необхідний догляд. Розрахований 
заклад на 30 місць.

Днями голова правління Все-
української громадської організа-
ції «Українська ліга розвитку па-
ліативної допомоги» Василь Кня-
зевич із робочим візитом відвідав 
Тернопільську область з метою 
перевірки стану паліативної допо-
моги у регіоні.

Він побував у хоспісі в Плоти-
чі, зустрівся з персоналом, пацієн-
тами, керівництвом та священни-
ком, який займається опікою хво-
рих. Василь Князевич відзначив, 
що  крок за кроком лікарня пере-
творюється у повноцінний центр 
паліативної допомоги із стаціо-

нарною та виїзною службами.
- У хоспіс скеровують, як пра-

вило, сімейні лікарі, а також за 
зверненням родин пацієнтів, – 
розповів головний лікар закладу, 
голова Тернопільського осередку 
ВГО «Українська ліга розвитку па-
ліативної та хоспісної допомоги» 
Андрій Паламарчук. - У нас різні 
пацієнти: і з онкозахворювання-
ми на четвертій стадії, і з важки-
ми ускладненнями після інсульту, 
без навичок самообслуговування 
та іншими недугами. Протипока-
зи до перебування - пацієнти з ін-
фекційними захворюваннями та 
психічними розладами.

Як розповів Андрій Паламар-
чук, уже півроку впроваджено ще 
один з видів допомоги - працює 
виїзна бригада для надання паліа-
тивної допомоги, у складі якої є лі-
кар, медсестра, психолог. За потре-
би на виклик виїжджають соці-
альний працівник та священник. 
Вони здійснюють виїзд до хворих 
як у Тернополі, так і в районі. Ви-
вчають потреби людини, надають 
медичну допомогу, якщо необхід-
но - засоби реабілітації. 

Заклад працює наразі на об-
ласному бюджеті, з квітня 2020 
року послуги має оплачувати На-
ціональна служба здоров’я Укра-

їни, окрім комунальних і витрат, 
пов’язаних із закупівлею облад-
нання та ремонтом. За слова-
ми Андрія Паламарчука, закла-
ду допомагають благодійники. 
Завдяки цьому, зокрема, посту-
пово оновлюється матеріально-
технічна база. 

Як відзначив Василь Князе-
вич, невдовзі заплановано роз-
ширення мережі хоспісної допо-
моги на Тернопільщині та введен-
ня паліативних хворих у відповід-
ний єдиний реєстр таких пацієн-
тів. Зокрема, на запрошення го-
ловного лікаря психоневрологіч-
ної лікарні Володимира Шкробота 
він ознайомився з намірами від-
крити паліативне відділення у за-
кладі для надання допомоги пси-
хіатричним хворим.

Відбулася також робоча зу-
стріч із головою обласної ради Ві-
ктором Овчаруком, заступником 
міського голови Тернополя Леоні-
дом Бицюрою, начальником Тер-
нопільського міського відділу охо-
рони здоров’я Василем Даньча-

ком,  головою обласної організації 
Національної спілки журналістів 
України Василем Тракалом та ін-
шими посадовцями. Під час робо-
чого візиту Василь Князевич від-
відав інші спеціалізовані заклади 
області - Петриківський дитячий 
будинок -інтернат, Петриківський 
обласний геріатричний пансіонат, 
Тернопільський обласний спеці-
алізований будинок дитини, а та-
кож Національний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського.

- За результатами зустрічей, 
– прокоментував Василь Князе-
вич, -   вирішили написати листи-
звернення до керівництва області 
та міста з конкретними пропози-
ціями щодо інтенсифікації робо-
ти у цьому напрямку. Паліативна 
допомога згідно із законом гаран-
тується державою. У випадку не-
готовності цієї системи до надан-
ня послуг найбільш знедолені жи-
телі Тернопільщини не зможуть їх 
отримувати, а це буде провиною 
конкретних виконавців. Наша ор-
ганізація бере на себе місію не 
лише допомагати, а й контролю-
вати виконання цього закону.

До речі, за даними на жовтень 
2018 року в Україні у системі охо-
рони здоров’я діяли 19 хоспісів 
(567 ліжок) і 68 відділень паліа-
тивного догляду у закладах різно-
го профілю (1626 ліжок). Це 64,3 %  
від потреби.

В Україні наразі працюють 3 
виїзні хоспісні бригади, включно 
з тією, яка працює на базі хоспісу 
в Плотичі.

Уляна ДМИТРУК.

«У нас різні пацієнти: 
і з онкозахворюваннями на четвертій стадії, 
і з важкими ускладненнями після інсульту…»

На Тернопільщині планують 
збільшити мережу закладів, 

де невиліковно хворі люди 
зможуть отримати 
паліативну допомогу

З початку епідсезону 2019-
2020 років в області 
перехворіло 56 694 осіб – 

5,4% від всього населення.

Загальна захворюваність на грип та 
ГРВІ за останні 7 днів склала 711,5 випад-
ків на 100 тисяч населення, що на 35,5% 
вище середнього багаторічного рівня за-
хворюваності, повідомляють в обласному 

лабораторному центрі. 
- За останній тиждень кількість хворих 

зросла у порівнянні з попереднім тижнем 
поточного року на 12,8% (7418 випадків 
проти 6575), - зазначає лікар-епідеміолог 
Світлана Маціпура. - Питома вага дітей до 
18 років серед хворих склала 62,7% , шко-
лярів – 61% від усіх захворілих дітей. В по-
рівнянні з попереднім тижнем, рівень за-
хворюваності серед дітей зріс на 16,9%, се-
ред дітей шкільного віку – на 22,5%.

Госпіталізовано за тиждень 354 особи, 
із них 223 дитини (63%). Кількість госпі-
талізованих зросла на 5,4%, кількість гос-

піталізованих дітей - на 13,2%. З початку 
епідсезону зареєстровано 4 летальних ви-
падки від грипу, лабораторно підтвердже-
ні - грип А. Найбільше хворих у Бережан-
ському, Борщівському, Зборівському, Лано-
вецькому, Монастириському районах. Ін-
тенсивність поширення недуги перевищує 
високий багаторічний рівень захворюва-
ності. Найвищий він у Зборівському – на 
21,2%, Борщівському районі – на 12,3%. В 
області призупинили навчання у 94 закла-
дах, а в 24 школах закрили окремі класи. 

У вірусологічній лабораторії ДУ «Тер-
нопільський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» методом ПЛР обсте-
жено 58 хворих, відповідно у 32 (55,2%) 
виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А, 
з них в 4 - ідентифікованого як А(Н1), в 1 
хворого - фрагменти ДНК аденовірусу, в 1 - 
фрагменти РНК парагрипу 1 типу.

Основним заходом специфічної профі-
лактики грипу залишається вакцинація. 
На сьогодні у Тернопільській області вак-
циновано 3681 особу, що становить 0,35% 
від загальної кількості населення облас-
ті, що забезпечує лише індивідуальний за-
хист і є недостатнім для створення колек-
тивного імунітету.

Юлія АЛЬТГАЙМ.

На Тернопільщині від грипу вже померло чотири людини
Оголосили карантин у 94 школах
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Коли зайшла в кабінет, по-
бачила біля кожного члена 
комісії чергу вступників, тіль-
ки біля однієї жінки нікого 
не було. «Підходь до мене, ді-
вчинко»,– звернулась до Люби. 
«Хочеш стати стоматологом?» 
Дівчина підійшла: «А які ек-
замени потрібно здавати?» 
«Диктант, хімію і будову чере-
па. А на решту спеціальностей 
три екзамени та анатомія лю-
дини». 

Люба хвильку подумала і 
погодилась. Щаслива, що зда-
ла документи, вибігла з інсти-
туту. Поверталася вже знайо-
мою дорогою і замислилася 
«А що, коли не поступлю? Як я 
погляну в очі батьків? Що ска-
жуть люди в селі?» У дівчини 
в портфелі були копії всіх до-
кументів, і вона прийняла рі-
шення вступити до ще одного 
інституту. «Не зможу лікувати 
людей, то допомагатиму тва-
ринам - стану ветеринаром!»  

Члени комісії трохи вагали-
ся, але прийняли документи з 
умовою, що коли знайдуться 
оригінали, Люба їх донесе. 

Дівчина чудово здала 
вступні екзамени в обидва 
інститути. У ветеринарному 
перевелася на заочне відді-
лення. Півроку вона поєдну-
вала навчання в обох вузах. 
Це було надзвичайно важко, 
але ні одна людина навіть не 
здогадувалася про це. У радян-
ські часи в кожному виші був 
обов’язковим екзамен «Історія 
партії». Староста групи Міша 

після пар допомагав одногруп-
никам готуватися до іспиту. 
Люба сиділа на першій парті і 
дуже уважно слухала, щось за-
нотовувала. Вона вдивлялася 
у хлопця: енергійний, веселий, 
розумний. Хвилясте волосся 
накривало високе чоло, очі за-
вжди посміхались оточуючим. 
Із ніжних пишних уст звучали 
дати, цитати і прізвища… ді-
вчина не зводила погляду із 
його губ. «Цікаво, а як з ним 
було б цілуватися?» – подума-
ла вона. 

За цих півроку Люба навіть 
не звертала увагу на хлопців, 
думала тільки про навчан-
ня. І навіть не помітила, як 
закохалася у Михайла. Вона 
успішно здала екзамен. Старо-
ста приніс залікову і сказав: 
«Молодчина! Ти так уважно 
слухала перед іспитом, що  я 
навіть не сумнівався, що ти 
отримаєш відмінну оцінку». 
«Я теж!»,– відповіла Люба і ти-
хенько посміхнулася. «А може 
сходимо разом у кіно?»– запи-
тав хлопець. Люба зніяковіла 
і тихенько відповіла: «Із задо-
воленням». Її щастю не було 
меж, адже староста групи був 
добрим, порядним, красивим. 
До того ж, він чудово співав і 
мав багато друзів. 

Вони були в захопленні 
один від одного. Люба охоче 
вчилася, добре здавала сесію 
і була впевнена що стане  хо-
рошим лікарем-стоматологом. 
Тому забрала документи з ін-
ституту ветеринарії, хоча ви-

кладачі довго вмовляли її за-
лишитись.

Молоді люди вдало поєдну-
вали навчання та відпочинок. 
Одного разу Міша прийшов 
по кохану в її кімнату в гурто-
житок, щоб піти разом у кіно. 
І випадково розірвав штани. 
Так хотілося потрапити в кіно, 
але других штанів у хлопця не 
було, він був сиротою. Люба 
дала Михайлові простирадло 
і взялася зашивати штани. Ді-
вчина дуже швидко  і вправно 
це робила, а хлопець спостері-
гав за нею  і промовив: «Люба, 
виходь за мене заміж. Я тобі 
обіцяю: у тебе буде все». Люба 
зніяковіла…  Вона дуже коха-
ла Михайла, але що буде далі, 
якщо в нього штанів немає, а 
каже, що буде все… Її роздуми 
тривали недовго, хоча для Ми-
хайла наче цілу вічність. Любі 
важко було повірити у слова 
коханого, але вона відповіла 
«так» і поцілувала хлопця.

У суботу дівчина поїхала 
у село до батьків і повідоми-
ла радісну новину. Та вони не 
зраділи такому вибору. Мама 
мовила: «Є багато хлопців, які 
хотіли б одружитися з тобою, а 
ти вибрала бідного сироту, та 
ще й студента…  На що ви жити 
будете?» 

«У мене буде все, так сказав 
Михайло. І я вийду за нього за-
між, бо люблю!»

Невдовзі відгуляли весілля. 
Їм дали окрему кімнату в гур-
тожитку. Невдовзі народилася 
Оксанка, молода матуся не за-

лишала навчання в інституті, 
бігала між парами до гурто-
житку годувати донечку, а ціла 
група по черзі залишалася з ма-
лям. Люба і Михайло закінчи-
ли інститут і почали працюва-
ти стоматологами у Чорткові. 
Підростала Оксанка, жінка за-
вагітніла вдруге. Мала народи-
ти двох хлопчиків-близнюків, 
та, на жаль, втратила дітей на 
великому терміні вагітності. 
Довго плакала у відчаї, та зго-
дом сказала чоловікові: «Я тобі 
обов’язково народжу ще сина». 
Коли завагітніла втретє, май-
же весь час пробула у лікарні, 
але дотримала свою обіцянку 
– народила Андрійка.

Швидко минали роки. 
Оксана стала співачкою, Ан-
дрій – лікарем. У подружжя 
був власний будинок у центрі 
Чорткова, недалеко від по-
ліклініки, в якій працювали. 
Кожного ранку о 8:15 біля по-
ліклініки можна було зустріти 
щасливу подружню пару – Лю-
бов Михайлівну та Михайла 
Івановича Гуцулів.

Михайло Іванович завжди 
турбувався, щоб у хаті було все 
необхідне. А Любов Михайлів-
на, як хороша господиня, піс-
ля роботи бралася за домашні 
справи: пекла, варила, приби-
рала. Вона пропрацювала сто-
матологом 50 років. Красива, 
доглянута, з вигляду трохи 
строга, та дуже добра людина і 
хороший лікар. Уже й двоє ону-
ків підросли. Невдовзі внучка 
Наталя вийшла заміж. 

Якось подружжя сиділо на 
лавці біля будинку. Їх теплу 
розмову перервав телефонний 
дзвінок. Це Наталя телефону-
вала з далекої Японії. «Бабу-
сю, дідусю, у мене народилася 
донечка!» На радощах вони 
обоє заплакали. Тоді Михайло 
Іванович сказав: «Люба, я уже 
прадід, а ти – прабабуся. Які ж 
ми щасливі: у нас є діти, внуки, 
правнуки. Ми стали хорошими 
лікарями, прожили щасливе 
сімейне життя…  А пам’ятаєш, 
як я тобі обіцяв, що в тебе буде 
все, і ти  мені повірила?» 

«Звичайно, повірила, бо 
дуже кохала!»,– вона схилила 
голову на плече чоловіка, а він 
обняв її і ніжно поцілував. 

PS: На жаль, на світі вже 
немає цих чудових людей. Та я 
щаслива, що багато років мо-
гла працювати разом з ними. 
Незважаючи на різницю у віці, 
ми завжди добре знаходили 
спільну мову. Любов Михайлів-
на давала хороші поради, як 
для роботи, так і для життя. 
Подружжя Гуцулів – це гідний 
приклад для наслідування. У не-
ділю – День стоматолога. Ко-
леги, друзі та вдячні пацієнти 
з любов’ю згадують цю чудову 
пару прекрасних людей.

Своїм прикладом вони пока-
зали всім нам: щоб бути щасли-
вими, треба навчитися вірити, 
надіятись, прощати і любити!

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ. 
с. Звиняч

 Чортківського району.

ІСТОРІЯ З ЖИТТЯ: 
Люба + Міша або 
У тебе буде все
Люба йшла містом, розглядаючи висотні будинки, людей, 
чудові квіти на газонах і навіть незчулася, як опинилася під 
дверима омріяного інституту. Вона несміливо відчинила 
двері, а потім впевнено попрямувала до прийомної комісії, 
бо твердо знала, що хоче стати лікарем.

А ще Тимко спрогнозував, що 
наступна зима також буде 
безсніжною.

Натомість вже у найближчі дні метеорологи 
прогнозують прихід циклону Petra, який принесе 
похолодання та сніг. 

- Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться 
у центральних областях, на Сході та Півдні Украї-
ни, на Прикарпатті, Закарпатті та, власне, Карпа-
тах, - прогнозує метеорологиня Наталя Діденко. - 
На Півночі України та значній частині негірського 

Заходу очікуємо лише сильний штормовий вітер 
та опади максимум помірні або й невеликі. Циклон 
туди не дотягне - чарів нашої Петри аж так далеко 
не вистачить. Температура повітря завтра вдень 
в Україні передбачається невисокою, від 1 морозу 
до 3 тепла. На Півдні ще втримаються вищі граду-
си, +5+10, проте вже 6-го лютого й там похолодає. 
До кінця тижня похолодання в Україні посилиться, 
нас чекають навіть до -10 градусів й нижче.

Зима рятує свою репутацію усіма доступними 
засобами. 

БАБАК ТИМКО спрогнозував, коли настане весна
Відомий бабак Тимко зробив свій прогноз, коли прийде весна. Українцям слід очікувати 
її перших проявів уже через 6 тижнів. Свій прогноз віщун погоди зробив на біологічній 

станції в селі Гайдари, що на Харківщині. Про це повідомили у телеграмі ВЕХА.
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Недавно у ЗМІ з’явилася ін-
формація, що вихованці центру 
озвучили аудіоказки тернопіль-
ських авторів для своїх одно-
літків, які не можуть через про-
блеми із здоров’ям самостій-
но читати. Натомість містяни 
запустили флешмоб і здійсню-
ють тепер мрію юних доброчин-
ців. Діти з проблемами опорно-
рухового апарату потребують 
спеціалізованого авто, щоб їзди-
ти на екскурсії, концерти, спор-
тивні гуртки та інші заходи в 
місті й області. 

Зараз небайдужі тернополя-
ни запустили флешмоб і прода-
ють диски із записами аудіока-
зок усім охочим. За виручені ко-
шти планують придбати авто-
мобіль, який назвали казковим. 

Тернопільські моржі вже де-
сятки років привітно зустріча-
ють поряд зі своїм будиночком 
у парку Топільче всіх, хто шукає 
відкритої води на свято Водо-
хреща. Цьогоріч учасники гро-
мадської організації “Клуб лю-
бителів загартування та зи-
мового плавання “Нептун” не 
лише зігрівали охочих занури-
тись у йорданську воду теплим 
чаєм, а й збирали пожертви на 
«Казковий автомобіль». 

- Ми протягом дня дуже ба-

гатьом людям розказали про те, 
що діти з проблемами опорно-
рухового апарату озвучили каз-
ки, і купівля диску - це повага до 
їхньої праці та бажання творити 
добрі справи, - розповідає морж 
із 25-річним стажем Яків Сидо-
рук. - Всього придбали 10 дис-
ків за ціною 100 гривень. Багато 
людей просто кидали у скриньку 
для благодійних внесків гроші. 

Аби залучити якомога біль-
ше людей, нептунівці вперше 
вирішили нагодувати всіх, хто 
прийде на свято до водойми. 
Для цього закупили два веле-
тенські казани - на 300 і 150 лі-
трів. Вирішили варити плов під 
керівництвом справжнього зна-
вця цієї страви - узбека Акбара 
Ісмаїлова із Самарканду. А куха-
рі села Яблунова, що завжди ди-
вують смаколиками під час різ-
них свят і фестивалів. навчили, 
як зварити рибну юшку і най-
смачніший глінтвейн з домаш-
нього натурального виноград-
ного вина.

- Усі страви готували про-
сто неба на дровах. І вже о 9 ран-
ку їжа була готова, - розповідає 
очільник ГО “Нептун” Богдан 
Поломацканич. - Ціни були сим-
волічні й допомогли поверну-
ти затрати на продукти, а також 

гроші передали для благодійної 
акції “Казковий автомобіль”. 

До речі, у начитуванні диску 
взяли участь 40 дітей, які навча-
ються в обласному навчально-
реабілітаційному центрі. Пре-
зентували запис у квітні. При-
дбати дитячий диск і допо-
могти коштами для придбан-
ня «Казкового авто» можна у 
Тернополі: ЦУМ (відділ Коні-
ка), мережі магазинів «Поділь-
ський фермер», мережі магази-
нів «ПРОДЛЮКС», мережі мага-
зинів «Ксюша», мережі магази-
нів «Калина», ТРЦ «Подоляни» 
(від. «Вареники тут»), ПК «Бе-
резіль». В рамках акції «Казко-

вий автомобіль» вже вдалося 
зібрати 6544 євро на придбан-
ня транспорту для . навчально-
реабілітаційного центру.  

- Висловлюємо щиру вдяч-
ність від усіх діток клубу «Не-
птун» за допомогу і підтримку 
благодійної акції «Казковий ав-
томобіль», - зазначив організа-
тор благодійної ініціативи Олег  
Нитка. - А також усім тернопо-
лянам, хто придбав диски чи по-
жертвував кошти на «Казковий 
автомобіль». Ми поступово на-
ближаємося до мети. Вже неза-
баром зможу розмістити фото 
автомобіля, який плануємо при-
дбати. 

у Тернополі збирали кошти 
на «Казковий автомобіль» 

Зимовий заплив: 

У Тернополі любителі зимового 
плавання поєднали традиційні 
зимові запливи з благодійністю. На 

масштабному запливі збирали гроші, 
аби здійснити мрію учнів місцевого 
навчально-реабілітаційного центру. 
Зараз його відвідують 158 діток з вадами 
опорно-рухового апарату, 30 з яких 
пересувається на інвалідних візках.

А як взагалі у Тернополі 
моржують?

Організації любителів зимо-
вого плавання в місті вже понад 
три десятки років. Спільнота за-
прошує всіх долучатися до зимо-
вих занурень. 

Найстарший місцевий морж 
- 72-річний Михайло Тихоно-
вич. Наймолодші - брати Жиль-
ченки, а також розпочав моржу-
вання правнук засновника клу-
бу Михайла Рибака Дмитро Шам-
рай.

Збираються традиційно у 
парку Топільче біля облаштова-
ного басейну із протічною во-
дою. 

Олена МУДРА.

Тамара та Юрій Білоусо-
ви  з Чорткова відзна-
чають своє діаманто-

ве весілля. Про захоплюючу 
історію кохання пари та се-
крети їхнього щасливого по-
дружнього життя розповіли 
у Чортківській міській раді. 
Стосунки подружжя виклика-
ють щире захоплення і нади-
хають інших. 

60 років подружнього життя Та-
мара та Юрій Білоусови відсвятку-
вали у суботу, 1 лютого. Пара позна-

йомилася на навчальній практиці. 
На той час пану Юрію було 23 роки, 
а його коханій – 20.

- Спершу навіть не звертала на 
нього уваги, приходив у гості до ро-
дини, в якої я знімала квартиру. Але 
одного разу перед обідом Юрчик 
йшов мити руки і попросив мене 
допомогти зняти годинник. Ми 
так і простояли в коридорі декіль-
ка хвилин, просто дивлячись у вічі 
один одному. Саме тоді між нами і 
з’явилася перша іскорка кохання. 
Згодом запросив на танці. Вже через 
пів року Юра приїхав і запропону-

вав стати його дружиною, - розпові-
ла пані Тамара. 

Юрій Васильович і досі дивиться на 
свою Тамарочку ніжними закоханими 
очима та лагідно називає її сонечком.

- Насправді, жодних секретів 
щасливого подружнього життя не-
має. Головне – це кохання, терпін-
ня та вміння прощати, - розповів він.

Привітати подружжя із визна-
чною датою прийшли працівни-
ки Чортківської міської ради. Щоб 
трішки пригадати атмосферу весіл-
ля, запросили і музикантів, які зве-
селили пару українськими піснями.

Подружжя з Чорткова відсвяткувало  
діамантове весілля

60 років тому вони дали обітницю бути разом

Йорданське 
купання заради 
здійснення мрії. 
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Британія не введе для України 
безвіз після Brexit

Для громадян України не будуть вво-
дити безвізовий режим, після того як  
Британія вийшла з Євросоюзу. Про це за-
явила посолка Великої Британії Мелін-
да Сіммонс, передають Факти. Питання 
кордонів є безпековим, а не політичним, 
сказала вона. «Безпека кордонів - це 
причина того, чому Велика Британія не 
брала участі у Шенгенській угоді, і ця по-
літика не змінилася. Тож візовий режим 
для українців триватиме», - сказала ди-
пломат. Окремий візовий центр в Україні 
також не відкриватимуть. Рішення про 
відкриття візи ухвалюватимуть у регіо-
нальному центрі Варшави. 

В ЄС хочуть вивести з обігу  
1 та 2 євроценти

Єврокомісія планує вивести з обігу мо-
нети номіналом в 1 і 2 євроценти, передає 
«Європейська правда». Проєкт робочої 
програми Єврокомісії, зокрема включає 
пропозицію «єдиних правил округлення», 
спрямовану на виключення найдрібні-
ших монет. Уже ряд країн з європейською 
загальною валютою перейшли на заокру-
глення сум до 5 центів при здійсненні по-
купок. Це економить витрати на виготов-
лення одно- та двоцентових монет, підра-
хунок і транспортування. А в таких краї-
нах ЄС як Фінляндія та Ірландія дрібні мо-
нети більше не карбують. 

Естонія спростила надання 
громадянства дітям із родин 

«сірих паспортів»
Парламент Естонії підтримав зако-

нопроєкт, який дозволяє подати заяву 
про надання громадянства в спрощено-
му порядку дітям із родин «сірих паспор-
тів» і громадян третіх країн. Про це по-
відомляє Delfi. Громадянами Естонії змо-
жуть стати також і ті діти, у кого лише 
один з батьків (або бабуся чи дідусь) є 
власниками «сірого паспорта» й прожи-
вали в країні станом на 20 серпня 1991 
року. «Сірі паспорти» мають негромадя-
ни Естонії - особи, які не мають естон-
ського громадянства, але проживають 
на території країни. Більшість - це ко-
лишні громадяни СРСР, які проживали 
в Естонії й не отримали її громадянства 
після розпаду Союзу.

Новий вірус знищує тепличні 
огірки в Німеччині

Німецькі фермери зіткнулися з но-
вим агресивним вірусом огірків Cucurbit 
aphid-borne yellows virus. Він уразив зна-
чну частину врожаю тепличних огірків 
в районі Хайльбронн. Сам вірус науко-
во визначили у Німеччині кілька тиж-
нів тому, повідомляє Hortidaily. Росли-
ни, вражені ним, жовтіють, припиняють 
цвісти й вегетувати. Замкнутий простір 
теплиць сприяє поширенню вірусу, осо-
бливо, коли ґрунт використовується як 
база для посадки. Вчені припускають, 
що вірус може поширюватися на краї-
ни Східної Європи. Під загрозою не лише 
огірки, але і їх найближчі «родичі»: цукі-
ні, кабачки та інші гарбузові рослини.

Чому в літаку гасять світло  
при зльоті

Пілоти розповіли, чому необхідно ви-
микати світло в салоні авіалайнера під 
час зльоту й посадки, а також про інші 
заходи безпеки. Так, зменшення потоку 
світла дозволяє очам пристосуватися до 
темноти. Тоді пасажири не будуть рап-
тово засліплені, коли щось станеться й 
доведеться рухатися до дверей у темно-
ті або диму, повідомляє Express. Світло-
ві доріжки, що ведуть до аварійних ви-
ходів, також будуть помітніші. Крім того, 
це дозволяє краще бачити те, що відбу-

вається зовні літака. Також пасажирам 
радять під час зльоту не робити нічого, 
що могло б завадити евакуації. Напри-
клад, не слухати музику, не роззуватися, 
не спати. Ще один запобіжний захід - пе-
реведення мобілки в режим польоту. Ро-
бота телефону не призведе до падіння 
лайнера, але може слугувати перешко-
дою для обладнання.

Італійське місто виставило на 
продаж 90 будинків за 1 євро

Ще одне італійське місто, розташова-
не за дві години їзди від Неаполя, вирі-
шило залучити жителів розпродажем бу-
динків. Постраждале від землетрусів міс-
то Бізачча зазнало зниження чисельнос-
ті населення. Багато будівель занепало. 
Регіон виставив на ринок 90 будинків за 
ціною 1 євро, повідомляє The Sun. Поку-
пець, який вирішить придбати нерухо-
мість, буде зобов’язаний реконструюва-
ти її. Він не обмежений у часі, не визна-
чені й обов’язкові мінімальні витрати, як 
в інших регіонах, де проводили аналогіч-
ний розпродаж. Будинки належать муні-
ципалітету, а не колишнім мешканцям, 
тож укласти угоду дуже просто.
У Ліссабоні використовують олію 

замість дизпалива
У Ліссабоні стартував проект 

Powered by Biodiesel, мета якого - оці-
нити, чи можна перевести громадський 
транспорт на відпрацьовану олію за-
мість дизпалива. Один із головних 
маршрутів столиці Португалії зараз об-
слуговують автобуси, що повністю пра-
цюють на біопаливі з використаної олії. 
Її збирають у спеціальні контейнери по 
всій країні, а потім переробляють у біо-
дизельне пальне. Основні постачальни-
ки - ресторани й виробники продуктів 
харчування, але здати використану олію 
для переробки можуть і приватні особи. 
За оцінками ініціаторів проекту, цей вид 
біопалива дає на 83 відсотки менше пар-
никових газів, ніж вуглеводневе. Авто-
буси не потрібно адаптувати, адже рід-
ке біопаливо, вироблене з відпрацьова-
ної олії, сумісне з двигунами, які працю-
ють на бензині та дизелі.

Американці відвідують 
бібліотеки частіше за 

кінотеатри та концерти
Відвідування бібліотек, як і раніше, 

залишається найпопулярнішим способом 
проведення дозвілля серед жителів США 
- більше, ніж похід у кіно, на концерт чи в 
театр. Такі результати опитування соціо-
логічної компанії Gallup. Так, у середньо-
му американці навідуються до бібліотеки 
10,5 разів на рік - це майже удвічі часті-
ше, ніж у кіно, яке в опитуванні стало дру-
гим за популярністю видом дозвілля. Се-
ред інших популярних видів відпочинку 
американців - відвідування спортивного 
матчу, музичної або театральної вистави, 
національного або історичного парку, му-
зею, казино, парку розваг і зоопарку. Ре-
зультати опитування майже не відрізня-
ються від даних, отриманих у 2001 році. 
Попри поширення цифрових технологій, 
зокрема електронних книг, стримінґових 
сервісів, комп’ютерних ігор, - бібліоте-
ки залишаються місцем, 
яке американці в серед-
ньому відвідують щомі-
сяця.

Майже кожному п’ятому 
байдуже: демократична  

Україна чи ні 
Для 19 відсотків громадян немає зна-

чення, демократичний режим в Украї-
ні чи ні, свідчать результати опитування 
Фонду «Демініціативи» ім. Кучеріва та 
Центру Разумкова. Ще 20 відсотків вва-
жають, що за певних обставин автори-
тарний режим може бути кращим за де-
мократичний. Утім, більшість - 52 відсо-
тки, вважають, що демократія є найба-
жанішим варіантом державного устрою 
для України. 

«Регіонали» вирішили поновити 
депутатську недоторканність

До Конституційного суду надійшло 
подання про недоторканність нардепів. 
Про це повідомили у суді. Документ ске-
рували 50 народних обранців. Обмежен-
ня депутатської недоторканності вони 
називають неконституційним. Подання 
підписали переважно депутати від фрак-
ції «Опозиційна платформа - За життя» 
- кум президента РФ Віктор Медвечук, 
Вадим Рабінович, Ілля Кива, Василь Нім-
ченко, Ренат Кузьмін, Тарас Козак, а та-
кож колишні «регіонали» Нестор Шуф-
рич, Наталія Королевська, Сергій Льо-
вочкін та інші.

За чиї гроші Ахметов купує 
вишукані вілли

10 років тому український олігарх Рі-
нат Ахметов придбав найдорожчу на 
той час квартиру в світі - триповерховий 
пентхаус в Лондоні. Там живе родина Ах-
метова, яка віддала перевагу благополуч-
ній Британії, а не своїй Батьківщині, яку 
вони розглядають виключно як дійну ко-
рову. І ось нова сенсація: Ахметов за 200 
мільйонів євро купив французький палац 
Villa Les Cedres, розташований в містечку 
Сен-Жан-Кап-Ферра. Це один з найдорож-
чих муніципалітетів у Франції, а, може, й 
у світі. Палац збудували в 1870 році, ко-
лись там жив король Леопольд II з Бель-
гії - монарх, який входить у список най-
більш кривавих диктаторів світу. Він вла-
штував різанину в бельгійських колоніях 
в Африці. За чиї кошти олігарх купує ви-
шукані будинки? Джерело коштів Ахмето-
ва - Україна, пише 24 канал. В нього немає 
великого прибуткового бізнесу за кордо-
ном. При цьому бізнес Ахметова завжди 
був оповитий корупційними скандалами. 

«Слуги» хочуть обкласти 
податком соцмережі 

Онлайн-сервіси та соцмережі хо-
чуть обкласти податком на додану вар-
тість. Законопроєкт подав нардеп від 
«Слуги народу», голова Комітету з пи-
тань фінансів, податкової та митної по-
літики Данило Гетманцев, пишуть «Бук-
ви». Пропонується ввести ПДВ для всіх 
постачальників електронних послуг. У 
разі ухвалення закону, будуть обкладе-
ні податком компанії: Google, YouTube, 
Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, 
сервіс бронювання житла на кшталт 
Booking.com та інші. Це позначиться на 
вартості їхніх послуг. Гетманцев поси-
лається на досвід введення податку на 
онлайн-сервіси в інших країнах, зокре-
ма в Росії та Білорусі. 

Інтернет-шахраї торік викрали 
сотні мільйонів

Торік шахраї викрали 361,99 мільйо-
нів гривень. Сума, порівняно з 2018 ро-
ком, зросла на 47,3 відсотки. 66 відсотків 
від загальної кількості шахрайських опе-
рацій припадає на інтернет-шахрайство, 
24 відсотки - шахрайство в банкоматах 
із використанням скимінґових пристро-
їв, пише «Сьогодні». Почастішали випад-
ки фіктивних продавців в інтернеті чи 
шахраїв, які за допомогою дубліката SIM-
карти отримували доступ до коштів на 
картковому рахунку. Також зросла кіль-
кість вибухів і фізичних зламувань бан-
коматів.

Із забрудненням вітчизняних 
водойм - катастрофа

Торік в українські водойми скину-
ли понад 2 млрд. куб. м стоків, третина 
з них - неочищені. Через токсичне за-
бруднення загинули всі або майже всі 
живі ресурси у 2140 водоймах, повідо-
мили у пресслужбі Національної еколо-
гічної ради України. Забруднення вод 
призводить до зростання захворювань 
серед людей. Медики стверджують: 
причина 37 відсотків онкозахворювань 
- вживання неякісної питної води. Че-
рез низькі опади та безсніжну зиму во-
дойми країни наповнюються максимум 
на 70 відсотків від норми, а то й менше. 
Однак, дозволені скиди забруднених 
вод досі розраховуються, виходячи з 
наповнюваності водойми на 100 відсо-
тків. В Україні - 63 тисячі річок, 400 ти-
сяч ставків та 1100 водосховищ. Та все 
одно країна вважається маловодною. 
За даними Світового банку, Україна - на 
125 місці з 180 країн за кількістю пит-
ної води на душу населення - між краї-
нами Африки.

Кількість відмов українцям у 
в’їзді в Польщу зросла на чверть

Торік кількість відмов громадянам 
України у в’їзді в Польщу склала 58,5 
тисяч - на 25 відсотків більше, ніж у 
2018-ому (46,7 тисяч). Про це повідо-
мили в аналітичному центрі «Європа 
без бар’єрів» з посиланням на статис-
тичні дані прикордонної служби Поль-
щі та дані власних досліджень. Абсо-
лютну більшість відмов видали на на-
земному кордоні. Подорожуючи літа-
ком, імовірність отримати відмову зна-
чно менша. Головні причини відмов 
-  непідтверджена мета поїздки (34,9 
тисяч) і брак коштів (12,8 тисяч). «Тем-
пи зростання відмов у в’їзді на поль-
ському кордоні залишилися високи-
ми», - сказала Ірина Сушко, виконавча 
директорка «Європи без бар’єрів». І за-
значила: методи контролю прикордон-
них служб ЄС не завжди є досконали-
ми. Наприклад, деякі українці отрима-
ли відмову через відсутність готівки, 
оскільки банківську картку в якості до-
казу в них не прийняли.

Більшість людей незадоволені 
вартістю комуналки

Дві третини українців вважають вар-
тість тепла, газу і води занадто високою 
для свого бюджету. А електроенергію 
і холодну воду занадто дорогою - біль-
ше половини опитаних. Такі результа-
ти опитування, проведеного соціологіч-
ною групою «Рейтинг», пише Фінанси.
ua. Серед користувачів послуг найбільш 
критичною щодо доходів є вартість те-
плопостачання, газопостачання та гаря-
чого водопостачання. Електропостачан-
ня занадто дороге для половини опита-
них. Подібна ситуація і з холодною во-
дою. Оцінка вартості прибирання при-
будинкових територій і вивезення сміт-
тя менш критична: близько 40 відсотків 
вважають ціну за ці послуги середньою, 
третина - високою.

Україна Світ
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Фольклорні скарби 
краю з ансамблем  
«Джерело» отримали 
нове життя

Галина Александрович була 
в першому випуску хореографіч-
ного відділу Теребовлянського 
культурно-освітнього училища. 
Далі закінчила Рівненський ін-
ститут культури. Сьогодні пра-
цює викладачем-методистом 
народно-сценічного, україн-
ського та фольклорного танцю 
тепер уже коледжу культури і 
мистецтв у Теребовлі, відмінник 
освіти України. Та найбільша 
унікальність цієї талановитої 
людини полягає в тому, що живе 
вона за велінням серця, у гармо-
нії з собою й зі світом, живе з ве-
ликою місією педагога.

 Сьогодні з впевненістю мо-
жемо сказати, що Галина Сте-
панівна опанувала найсклад-
нішу науку – мистецтво жит-
тя. Уміло поєднуючи те, що хо-
тіла, з тим, що могла, вона ста-
ла засновником і керівником 
єдиного в Тернопільській об-
ласті ансамблю фольклорно-
го танцю «Джерело», створено-
го ще у 1986 році. За її ініціати-
ви того ж року відбулася експе-
диція для запису автентичного 
пісенно-хореографічного фоль-
клору. Танці, записані нею на 
теренах Тернопільщини, стали 
основою її хореографічних по-
становок, отримали своє сце-
нічне життя. 

Сьогодні метою діяльності 
фольклорного ансамблю танцю 
«Джерело» є збирання, розшиф-
ровування, вивчення та пропа-
гування першоджерел народної 
хореографічної творчості, ство-
рення на їх основі сюжетних 
сценічних композиції.  «Швець» 
- це перший танець, сценічну 
обробку якого здійснила Гали-
на Степанівна.  Вона поєднала 
в одній композиції три варіан-
ти танцю з різних регіонів об-
ласті, не схожих за характером 
та об’єднаних єдиною сюжет-
ною лінією. 

Сотні виступів, 
десятки постановок  
і перемог

У своєму творчому дороб-
ку ансамбль має понад 15 сце-
нічних хореографічних постано-
вок: «Гаївки», «Огородник», «Ко-
кетка», «Фокстрот», «Полька в 
решеті», танець-гра «Хто бив?» 
і, звичайно, майже легендарна 
«Голубка». Ансамбль «Джерело» 
виступав на обласних, район-
них та столичних сценах. В 1989 
році брав участь у телепереда-
чі «У колі друзів» у Києві, в 1991 
році – був учасником фестивалю 
«Слов’янський базар» в Таллін-
ні (Естонія). У 1995 році – танець 
«Полька в решеті» у виконанні 
ансамблю танцю «Джерело» де-
монструвався на заключному 
концерті конкурсу хореографії 
імені Павла Вірського у номіна-
ції «Училища культури». 

Ансамбль був учасником 
творчих звітів Тернопільської 
області 1999, 2001, 2003 ро-
ків, у тому числі на сцені пала-
цу культури «Україна» у Киє-
ві. У 2008 році Галина Степа-
нівна була учасницею телепе-
редачі «Моє фольклорне Тер-
нопілля», де розповідала про 
пісенно-хореографічний фоль-
клор нашого краю, а учасники 
«Джерела» виконали низку тан-
ців у театралізованому дійстві 
«Котильонова забава». У квіт-
ні 2015 року Галина Степанівна 
та ансамбль фольклорного тан-

цю «Джерело» брали участь у ре-
гіональній науково-практичній 
конференції «Збереження тра-
дицій танцювального фолькло-
ру та органічне їх включення в 
сучасну хореографічну культуру 
Поділля» у Хмельницькому. 14-
15 травня 2016 року ансамбль 
був учасником Всеукраїнсько-
го фестивалю-конкурсу «Танцю-
вальний оберіг», де став лауре-
атами ІІІ ступеню. В 2018 році 
здобули ІІІ місце на Всеукраїн-
ському конкурсі ім. Павла Вір-
ського у Києві. 

А передувала цьому успіхо-
ві клопітка щоденна праця – ре-
петиції, репетиції, репетиції… 
Український народний танець 
народився разом із піснею. Ра-
зом з нею він зростав і розви-
вався. «Пісня і танок – це рід-

ні брат і сестра», - відзначив ві-
домий фольклорист і хореограф 
Василь Верховинець. У народі ка-
жуть, що письменник живе у сво-
їх книжках, скульптор – у створе-
них ним скульптурах, а вчитель 
– у думках і справах учнів. Тому 
кожна людина з почуттям вдяч-
ності згадує своїх духовних бать-
ків – учителів – все своє життя. У 
сучасному словнику можна про-
читати, що вчитель – це люди-
на, яка є авторитетом у певній 
галузі, яка впливає на інших, пе-
редає їм свій досвід, знання, слу-
жить їм взірцем. Галина Степа-
нівна завжди була для своїх сту-
дентів старшим товаришем і по-
радником, а сумлінно виконую-
чи свій обов’язок, стала для них 
ще й запорукою життєвих і твор-
чих перемог. 

Хореограф –  
не просто робота,  
а титанічна праця  
на все життя

Танець належить до тих уні-
кальних видів мистецтва, котрий 
нікого не залишає байдужим. 
Споглядання танцю заворожує… 
Навчання танцю захоплює… Але 
мало хто знає, як це – жити у рит-
мі танцю? Бути професійним хо-
реографом – не просто робота, 
а титанічна праця на все життя. 
Втім, більшою за цю працю може 
бути хіба що винагорода. Вона – у 
всьому: в умінні тонко сприйма-
ти світ і наповнювати його не-
підробною красою, в натхнен-
ні підкорювати нові вершини та 
робити завтрашній день більш 
яскравим, ніж сьогодні, в успіхах 
танцювального колективу, в та-
лановитих учнях. Адже недар-
ма видатний німецький педагог-
демократ Адольф Дістервег пи-
сав: «Покажи мені своїх учнів - і я 
побачу тебе». 

У танцювальних образах 
України розкривається націо-
нальний характер народу, відо-
бражаються явища, взяті безпо-
середньо з його побуту та пра-
ці. Наявність яскравих побуто-
вих рис і особливостей, поєдна-
них з віртуозною технікою, на-
дає українському танцю своєрід-
ного колориту. Бо український 
танець – це пульс українця, бит-
тя його серця, його дихання. Це 
ритм його життя. 

Пані Галина гордиться своїми 
дітьми. Старший син Олександр 
Александрович Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Укра-
їни в Республіці Сербія, молод-
ший син Тарас продовжив лінію 
мами, працював артистом ААНТ 
ім. П.Вірського, зараз проживає із 
сім’єю в Іспанії.

Днями Галина Александрович 
відсвяткувала ювілей. Щиро віта-
ємо її з цим святом та зичимо на-
тхнення, радості та здійснення 
мрій! 

Уляна ПЕРХАЛЮК.

Галина Александрович: 
життя у ритмі танцю

Для когось танець – це просто 
приємне захоплення. Хтось починає 
танцювати, щоб подобатися, дивувати, 
бути красивим. А хтось з танцями 
хоче пов’язати все своє життя. Ще 
в дитинстві Галина Александрович  
вирішила поєднати долю з танцем. 
Адже виросла вона в сім’ї, де панувала 
музика, спів та жарти. 

Талановита хореограф з Тернопільщини  

відсвяткувала ювілей

Батьки Галини Степанівни навчали дітей та їхніх друзів танцювати польку, 
вальс, фокстрот, співати народні пісні, розігрували з ними театральні сценки, 
вертепи, колядували. Саме сімейні традиції стали ключовим моментом в 

обранні її професійного шляху.
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Все напрочуд просто - регу-
лярно споліскуйте відваром 
волосся після миття. Пози-

тивні результати проявляться 
вже після 4-5 застосувань.

Як приготувати
Відвар отримують при кип’ятінні або 

недовгому варінні на повільному вогні 
будь якої лікувальної трави. В настояний 
відвар (за час, поки він вистигає) перехо-
дять цілющі властивості цих рослин. Його 
не потрібно змивати з волосся водою. Збе-
рігати готовий відвар слід не більше 3 
днів.
Для жирного волосся

Чудово підійде відвар з дубової кори, 
шавлії, кропиви, листя кульбаби, м’яти, 
суцвіть календули.
Для сухого волосся

Приготуйте пом’якшувальний відвар 
з аптечної ромашки (для світлого волос-

ся), липового цвіту, чебрецю, хвоща польо-
вого.
Проти випадіння волосся

Найефективніший засіб – відвар з ло-
пуха. Можна використовувати всю росли-
ну – від коренів до листя. Дуже дієвий за-
сіб – відвар з кропиви, плюща звичайного, 
деревію. Особливою славою користують-
ся відвари з червоного перцю, чебрецю і 
кореня лепехи, березових бруньок, насін-
ня льону.

Суміш від випадіння волосся: приго-
туйте відвар із 3 cт. л. суцвіття ромашки, 

3 cт. л. подрібненого лаврового листа, 100 
мл води. Для кращого ефекту втирайте за-
сіб у корені волосся, не змивайте. Повто-
рюйте 2 рази на тиждень.

Також рекомендують втирати у шкіру 
голови проціджений відвар потовченого 
листя розмарину. Відвар готують із 2 ч. л. 
листя розмарину і 300 мл води.
Для зміцнення  
і росту волосся

Прекрасно зміцнюють і живлять від-
вари: березового листя, мати-й-мачухи, 
календули, кропиви, бадилля моркви, зві-
робою, кореня лепехи, плюща, трави брат-
ків, череди, трави вересу, петрушки.

Суміш для зміцнення волосся: приго-
туйте відвар із 1 ст. л. листя кропиви, кві-
ток ромашки аптечної, чебрецю, липового 
цвіту, шавлії.
Для боротьби з лупою

Відвар кори верби і кореня лопуха в 
рівних співвідношеннях, відвар цибулин-
ня, кропиви.
Проти ламкості волосся

Відвар з ромашки (для світлого волос-
ся), кульбаби, кропиви, липового цвіту, че-
брецю.

Ви стали помічати ве-
лику кількість волосся 
на щітці та одязі? Спро-

буйте зміцнити волосся спе-
ціальними масками. 

Гірчична маска 
Трохи підігрійте 2 ст. л. 

реп'яхової олії, додайте чай-
ну ложку сухої гірчиці. Нанесіть 
на коріння і змийте через 10-15 
хв. Якщо відчуваєте печіння або 
свербіж - необхідно відразу по-
мити голову.
Реп'яхова маска 

Візьміть ложку реп'яхової олії 
і змішайте з яєчним жовтком і 1 ч. 
л. рідкого меду. Тримайте 40-50 хв. 
Повторюйте процедуру через тиж-
день. 
Яєчна маска 

Змішайте 2 яйця з невели-
кою кількістю оливкової олії і ли-
монного соку. Можна додати кіль-
ка крапель касторової олії. Також 
можна змішати яйця з медом. Мас-
ку нанесіть на волосся, обгорніть 

фольгою і зверху рушником. Через 
30-45 хв. змийте теплою водою. 
Використовуйте раз у тиждень.
Маска з насіння 
льону 

Прокип'ятіть насіння льону15 
хв. Відвар нанесіть на волосся і за-
горніть голову рушником. Через 
20 хв. промийте волосся.
Олія чорного тмину 

Чудовий засіб, який запобігає 
облисінню і запобігає появі лупи. 
Змішайте 20 г олії, 20 г порошку 
хни і 60 г винного оцту. Суміш по-
трібно втирати в шкіру голови раз 
на тиждень протягом місяця. Ви 
також можете робити щоденний 
масаж голови, використовуючи 
цей засіб.
Настій насіння 
пажитника

Зробіть настоянку, заливши 1 
ч. л. насіння половиною склянки 
окропу. Коли суміш охолоне, нане-
сіть невелику кількість (близько 
30 мл) на сухе волосся. Решту сумі-
ші можна зберігати в холодильни-

ку. Приготуйтеся до досить специ-
фічного запаху, а також до вражаю-
чого результату!
Дріжджовий 
лосьйон

1 ст. л. дріжджів засипте в 
склянку окропу. Нанесіть охоло-
джену суміш на волосся, обгорніть 
рушником і залиште на 30 хвилин. 
Потім вимийте голову.
Маска з чорної 
редьки 

Необхідно очистити і натерти 
редьку, а потім відтиснути її через 
марлю. Отриману рідину втирайте 
в шкіру голови, потім залиште мас-
ку на 2 години. У ріпи характерний 
запах, тому вимийте волосся шам-
пунем з гарним ароматом. Ви буде-
те приємно здивовані після місяця 
використання такої маски.
Лосьйон з пивом

Відкрийте літрову пляшку не-
пастеризованого пива і залиште її 
на 30-40 хвилин. Після цього роз-
бавте пиво водою в пропорціях 1: 
1. Прополощіть сумішшю волосся. 
Після такої процедури може збері-
гатися запах, який, проте, швидко 
зникне. На основі пива також готу-
ють маску, змішавши ¼ чашки на-
пою з одним яйцем. Потримайте 
маску на волоссі близько півгоди-
ни, а потім помийте голову.

Ефект ламінування 
із… желатином

Це здається неймовірним, але за-
вдяки звичайному харчовому 
желатину волосся стає блиску-

чим і гладеньким, немов шовк. Такий 
ефект створюється тому, що желатин 
покриває волосся своєрідною колаге-
новою оболонкою.

Спершу необхідно замочити желатин. Для 
цього візьміть 1 ст. л. гранул і залийте 3 ст. л. 
води. Почекайте деякий час, поки желатин на-
бубнявіє, та підігрівайте на водяній бані, пе-
ріодично помішуючи, до повного розчинення.

Необхідно дотримуватися кількох осно-
вних правил:
 желатинову маску слід наносити на ви-

мите вологе волосся;
 стежте, щоб желатин повністю розчи-

нився;
 ретельно перемішуйте всі інгредієнти і 

використовуйте трохи охолоджену масу;
 обов’язково під час нанесення трохи 

відступайте від коренів волосся, інакше буде 
важко змити її із шкіри голови;
 не змивайте маску дуже гарячою водою 

- вона повністю змиє плівку. Використовуйте 
прохолодну;
 з обережністю такі маски слід викорис-

товувати, якщо волосся дуже пошкоджене і 
сухе.

Отже, коли желатин буде готовий, додай-
те до нього пів ложки будь-якої косметичної 
маски або бальзаму для волосся. Ретельно пе-
ремішавши склад, нанесіть його на волосся, 
відступивши від коренів.

Коли волосся буде повністю покрите ма-
сою, обгорніть голову поліетиленом і вдяг-
ніть шапочку. Для найбільшої ефективності 
зверху підсушуйте феном. Підігрівати голо-
ву слід близько 10 хвилин, потім потримайте 
ще годину. Змийте і насолоджуйтеся резуль-
татом!

Гарне волосся в усі часи 
було символом прива-
бливості та здоров'я. 

Але, на жаль, іноді догляд за-
бирає надто багато сил і за-
вдає удару по бюджету: шам-
пуні та кондиціонери, кос-
метичні засоби, дорогі мас-
ла і маски... Сьогодні ми роз-
кажемо, як просто й швидко 
зробити ваше волосся кра-
сивим у домашніх умовах. 

Розчісуйте 
Використовуйте велику щітку 

- це стимулюватиме кровообіг шкі-
ри голови, а відтак, сприятиме рос-
ту волосся. 
Споліскуйте 
холодною водою

Гаряча вода ушкоджує шкіру 
голови, від чого волосся стає тьмя-
ним, сухим і ламким. Використо-
вуйте для миття теплу воду. А якщо 
потім ополіскувати волосся холод-
ною водою, це також допоможе жи-
вити клітини шкіри. Мити волосся 
треба, якщо є забруднення. Якщо 
миєте часто, то вибирайте засоби 
для частого застосування.
Обережно з фенами  
і плойками 

Високі температури пошко-
джують і сушать волосся. Старай-
теся не зловживати приладами 
для укладання волосся.
А як ви харчуєтесь?

На волоссі негативно відбива-
ється брак вітамінів і мінералів. 
Фахівці радять перейти на дієту, 
багату залізом, сіркою, омега-3, ка-
лієм і фолієвою кислотою.

• СІРКА. Міститься в броколі, 
пореї, спаржі, ананасах, кокосі. Всі 
ці продукти допомагають вивести 
з організму токсини і покращують 

процес синтезу кератину і колагену.
• ЗАЛІЗО. Міститься в багатьох 

зелених овочах, а також в сочеви-
ці і курячому м'ясі. Всі ці продукти 
стимулюють участь у процесі речо-
вин вітамінів типу В, які допомага-
ють збагатити волосся залізом, що 
робить їх сильними і здоровими.

• КАЛІЙ. Калієм багаті такі 
продукти, як кабачок, печериці, 
гарбуз, диня і ківі. Брак калію в ор-
ганізмі призводить до сильного 
випадіння волосся.

• ЖИРНІ КИСЛОТИ ОМЕГА-3. 
Містяться в горіхах і рибі. Їхній де-
фіцит в організмі – одна з причин 
тьмяного і ушкодженого волосся.

• ФОЛІЄВА КИСЛОТА. Є в горі-
хах, сочевиці, злаках (наприклад, 
рисі), а також апельсинах та інших 
цитрусових. Фолієва кислота допо-
магає зміцнити цибулини волосся, 
перешкоджаючи випадінню.
Не тріть!

При митті намагайтеся не тер-
ти сильно шкіру голови - це стиму-
лює сальні залози. 
Не забувайте про 
яблучний оцет

Досить обполіскувати ним во-
лосся кілька разів на місяць, розві-
вши водою. Оцет пробуджує воло-
сяні фолікули. Не змивайте.
Пам’ятайте про 
особливості вашого 
волосся

Догляд за волоссям різнить-
ся, залежно від того, яке воно. 
Пам’ятайте про це, використовую-
чи маски. Жирне волосся любить 
маски з глини. Але на кінчики їх на-
носити не варто, бо вони зазвичай 
навіть у жирного волосся пересу-
шені. Для сухого волосся рекомен-
дують робити маски перед кож-
ним миттям, на 15-20 хвилин. 

Секрети 
ідеального 

волосся

Густе й міцне: маски 
від випадіння волосся 

Відвари трав: бабусині 
рецепти для розкішної зачіски 

Маски для 
жирного  
волосся 

З хліба
Візьміть 3/4 чашки бі-

лих і темних сухарів, роз-
тертих в блендері. За-
лийте киплячою водою, 
а коли охолонуть, проці-
діть крізь марлю. Нане-
сіть на всю довжину во-
лосся і залиште на 30 хв., 
замотавши волосся під 
плівку та рушник. Змийте 
теплою водою.
З картоплі  

Натріть дві карто-
плини на дрібну терт-
ку і видавіть сік. Додай-
те в нього 2 столові лож-

ки меду і дрібку солі, на-
несіть на волосся. Зали-
ште на 30 хв., змийте те-
плою водою.
З кефіру

Нанесіть перед мит-
тям на коси нежирний ке-
фір і залиште на 30 хв. 
З вівсянки  

Змішайте вівсяну 
муку (можна подрібнити 
пластівці в кавомолці) з 
водою або відваром трав 
у співвідношенні 1:1 і до-
дайте 1⁄2 чайної ложки 
питної соди. Нанесіть на 
15-20 хв. на волосся.
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Ранок будив світ. А 
він кутався в тума-
ни. Не хотів про-

кидатися. Єві також 
не хотілося вибирати-
ся з-під теплої ковдри. 
Пригадувала свій сон. 
Приснився Володимир. 
Колишній другий чоло-
вік. Просив прощення...

...Коли лікарі дали Воло-
димирові мало надії, йому 
дуже захотілося побачити 
Єву. Свою колишню дружину. 
Йому б вибачитися, виспові-
датися перед цією жінкою. 
Попросив сусідку, яка нагля-
дала за квартирою та навід-
увала Володимира в лікарні, 
розшукати Єву. І та знайшла. 
Не Єву - її сина Юрка. Від ньо-
го дізналася, що Єва досі на 
заробітках. Але, начебто, не-
вдовзі має повернутися до-

дому. Юрко дав новий мате-
рин номер телефону. 

Володимир повернення 
Єви не дочекався.

...Натерпілася Єва від 
життя. Любомир, перший 
благовірний, навіть з полого-
вого будинку не забрав. А ка-
зав, що хотів сина. Обманю-
вав. Коли дружина виношу-
вала дитину, закрутив лю-
бов з Євиною двоюрідною 
сестрою. Неля студенткою 
була. Жила у квартирі своя-
ків. Єва нічого й не підозрю-
вала. Чоловік затримувався 
на роботі. Неля - на навчанні. 

Єва не допитувалася, хто 
кого спокусив. Та й не було 
вже в кого щось вивідувати. 
Коли повернулася з малю-
ком додому, - ні Нелі, ні чоло-
віка. Утекли, поки її не було. 
За безпутню доньку вибача-
лася тітка. 

- Не тримай на Любомира 
зла, - виправдовувала вчинок 
сина свекруха. - Переказить-
ся й повернеться. З чоловіка-
ми таке трапляється. Поба-
чив гарне дівчисько і... 

Любко не повернувся. Ще 
й чутки разом з Нелею роз-
пускав, мовляв, сумнівається, 
що це його дитина. Єва часто 
у відрядження їздила. Хтоз-
на, що там могло бути...

Єву довго боліла чолові-
кова зрада. І сестрина також. 
А тут ще й закрилося підпри-
ємство, де працювала техно-
логом. Подалася у пошуках 
роботи в інші організації. Але 
її професія там не була по-
трібна. 

- Ти ж шиєш гарно. Йди 
на курси, отримаєш офіцій-
ний документ, і зможеш вла-
штуватися на роботу, - пора-
дила матір. 

Єва так і вчинила. Її бабу-
ся й мама мали хист до цієї 
справи. І Єву навчили. 

Закінчила курси. Зна-
йшла роботу в одному з ате-
льє, яке нещодавно відкри-
лося майже в центрі міста. 

...Того дня погода погода 
була паскудною. Спершу па-
дав дощ. Потім сніг з дощем. 
А під вечір уся ця «каша» по-
чала підмерзати. Комуналь-
ники не поспішали посипати 
вулиці. Люди сковзалися, па-
дали. Така оказія сталася й з 
Євою. Неподалік зупинки до-
бряче гепнулась. Якийсь чо-
ловік подав руку. 

- Дуже вдарилися? Ноги 
цілі?

- Здається, так. Дякую.
- Давайте, доведу вас до 

зупинки. Вам куди їхати?
Вони жили в протилеж-

них кінцях міста. 
Поки очікували на тран-

спорт, розговорилися. Людей 
на зупинці зібралося чимало. 
А тролейбусів та автобусів не 
було.    

- Вихід один - таксі, - мір-
кував незнайомець, який 
представився Володимиром.  

- Де ж його взяти в таку 
погоду? 

- Зараз зателефоную до 
свого кума. Він таксист. 

Володимир доправив Єву 
додому. Так і познайомилися. 

Володимир був розлу-
чений. Жив сам. Розповів, 
що його колишня дружина 
закрутила роман. Забрала 
доньку і переселилася до но-
вого обранця. Живуть в ін-
шому місті. Донька вже до-
росла. 

Євиному Юркові було 
дванадцять. Познайоми-
ла сина з Володимиром. Він 
хлопцеві не сподобався. 

Через півроку Єва з Во-
лодимиром розписалися. Пе-
реселилася з сином у чолові-
кове помешкання. Юрко від 
цього не був у захопленні. 
Тому більше часу проводив у 
бабусі. 

Володимир часто міняв 
роботу. Важко працювати не 
хотів. А там, де робота легша, 
мало платили. От і знову роз-
рахувався з місця праці. Мов-
ляв, на будові рук не чуєш, а 
зарплата така собі...

Володимирів кум, той, 
що таксував, був у них час-
тим гостем. Знову прийшов. 
Похвалився, що за гарну ціну 
продав свою автівку. Показав 
виручку. Сказав, що докладе 
трохи грошей, і нову машину 
купить. Буса. 

З цієї нагоди чоловіки 
випили-закусили. Було вже 
доволі пізно. Володимир за-
пропонував кумові перено-
чувати. Тим паче, що кумо-
ве сімейство поїхало до села. 
А вночі з купкою валюти і на-
підпитку їхати додому небез-
печно. Кум погодився. 

Вранці Юрко пішов до 
школи. Єва збиралася на ро-
боту. Чоловік дрімав, бо пів-
ночі сиділи з кумом. Кум та-
кож ще похрапував. 

Згодом Єві зателефону-
вав Володимир: у кума про-
пали гроші. Всі. До останньо-
го долара. 

- Хто ж їх міг узяти? Хай 
шукає краще. Поклав десь. 
Пити вчора треба було мен-
ше, - злостилася Єва. 

- Та ми всю хату перери-
ли. Нема. 

Схвильована жінка від-
просилася з роботи. 

- Твій малий стирив гро-
ші, - безапеляційно мовив 
кум. - Чотирнадцятирічному 
хлопчиськові захотілося по-
жити в кайф. 

- Юрко ніколи нічого чу-
жого не брав, - заступилася за 

сина Єва. 
- То, може, це ти?.. 
Якраз зі школи повернув-

ся Юрко. Чоловіки дружно 
накинулися на хлопця. Той 
божився, що грошей не брав. 
Навіть в кімнату, де спав кум, 
не заходив. 

- Володю, телефонуй 
до дільничного, - мовив 
чолов’яга. - Не хоче зізнати-
ся - посадять. 

- Та що ти... та як... та, 
може, - бубонів Володимир. 
- Ще пошукаємо... не поспі-
шай...

Учергове перерили квар-
тиру. Грошей не знайшли. 

- Будеш сидіти, хлопчись-
ку, - мовив Володимирів кум і 
взявся за телефон. 

- Мамо, я клянуся, що до 
тих грошей і не торкався, - 
виправдовувався Юрко. 

- Сину, їдь до бабусі. 
Коли за Юрком зачини-

лися двері, чоловіки накину-
лися на Єву: 

- Він уже дорослий. Має 
відповідати за свої вчинки. 

- Володю, ми з Юрком два 
роки в твоїй квартирі живе-
мо, невже щось у тебе щось 
пропало за цей час?

- Та ні... але це кілька ти-
сяч доларів. Спокусився. Хай 
поверне і забудемо про все.

- Ти справді віриш, що це 
Юрко?

- А хто ще?
Єва почала збирати свої 

речі. 
- Якщо ти вважаєш мого 

сина злодієм, мені... нам тут 
робити нічого. Я йду від тебе, 
Володю. На розлучення по-
дам сама. 

- Е, ні, - втрутився у роз-
мову кум. - Спочатку на мало-
го заявлю. Хай суд розбереть-
ся. А потім робіть, що хочете.        

- Я віддам гроші, - мовила 
в розпачі Єва.    

- Звідки?! - хором запита-
ли чоловіки.    

- Зароблю. Поїду і заро-
блю. 

- Пиши розписку, - кум 
підсунув аркуш паперу. 

Налякана Єва написала 
розписку, що поверне всі гро-
ші. Вона не хотіла, аби синові 
зіпсували життя. І не вірила, 
що він міг вчинити крадіжку.

З ательє жінка розраху-
валася. З Володимиром роз-
лучилася. Зібралася за кор-

дон на заробітки. Домовили-
ся: гроші надсилатиме Воло-
димирові, а той віддаватиме 
своєму кумові.  

За кілька років Єва повер-
нула гроші й заробила дещо 
для себе. І назавжди поверну-
лася додому. Її обіцяли взяли 
назад на роботу в ательє, де 
працювала...  

- Єво, ти вже прокинула-
ся? Треба приготувати щось 
смачне. Нині Юрко із змагань 
повертається. Може, я на ри-
нок піду.

- Мамо, там трохи підмо-
розило. Слизько. Я сама піду. 
Юрко повернеться ввечері. 
Встигнемо. 

Задзвонив телефон. Не-
знайомий номер. 

- Алло! Єва? Це - Люся. 
Володимирова сусідка. 
Пам’ятаєте мене? Я повинна 
вам щось віддати. Володи-
мир передав.

- Чути про нього не хочу!
- Він помер. Недавно. І по-

просив мене... Де й коли мо-
жемо зустрітися? Це важли-
во...  

Люся розповіла, що Во-
лодимира звалила простуда. 
Так і пішов зі світу. 

- Він хотів вам, Єво, щось 
розповісти. У чомусь зізнати-
ся. Але вас не було. Тому пере-
дав конверт. Сказав: «Це кон-
верт з гріхом». Мені аж лячно 
стало. Не знаю, що в ньому. 
Ось, беріть.

Люся простягнула цуп-
кий конверт, обклеєний 
стрічкою.

Єва з цікавості відкрила 
конверт, не дійшовши додо-
му. Там були гроші. Половина 
суми, яку вона повернула Во-
лодимировому кумові. І лист. 

«Хочу покаятися перед 
тобою, - писав Володимир. - 
Юрко не винен. Він грошей 
не брав. Це кум придумав 
аферу, аби «кинути» тебе. І 
мене підбив на гріх. А я тоді 
безробітним був. Домовили-
ся: ділимо гроші навпіл, якщо 
вдасться тебе «дотиснути». І 
нікуди б він не заявив. Але ти 
дуже скоро здалася... Повер-
таю тобі «свою» частку. Про-
сив кума, щоб він учинив так 
само. Та він і слухати не хотів. 
І гроші вже розпустив... Про-
сти, якщо зможеш...».

Ольга ЧОРНА.
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Побут та алкогольна 
залежність чоловіка 
зруйнували романтику 

їхніх стосунків, і Лана, як 
мара, бродила великим 
будинком, виконуючи 
осоружну домашню роботу. 
Зроботизовано вмикала і 
вимикала пралку, складала 
одяг, прибирала в кухні, і в 
голові у неї не крутилося 
ні єдиної світлої думки. 
Ще донедавна вона мріяла 
про те, щоб Бог перемінив 
чоловікове серце та допоміг 
йому позбутися згубної 
звички. Тоді вони будуть 
подорожувати кудись. Нехай 
на край світу, але разом з 
Михайлом. 

А нині… Цілковита апатія огор-
тала її спустошене серце. Та віри 
не полишала.  Щоранку молилася 
до святого Миколая, та не просила 
вже нічого, лишень слова промов-
ляла «Ти сам, святий угоднику, зна-
єш, що мені потрібно».

Було вже по святах.  Новий рік 
та Різдво збігли. Незчулася. Так і 
життя збігає за непотрібним. Скіль-
ки втрачено! А признатися собі – 
страх. Він завжди сковував Лану:

- А як гірше буде? Он люди в селі 
мучаться за вічною роботою і нічо-
го. 

- Є такі, що не тільки моря, але й 

ставу не бачили, а ти вибагаєш. Що, 
гарафина, дуже? – казав чоловік.

Це смішне слова він перейняв 
ще колись, у дитинстві, від своєї ба-
бусі. Вона так називала панову жін-
ку, яка ще до війни проживала в їх-
ньому селі. Це графиня по нашо-
му. Красивою і гордою була панян-
ка, нікому не корилася і все підбо-
ри високі носила та мережані рука-
вички. 

Ото прийде Лана з роботи, 
втомлена, виснажена після ніч-
ної вахти в лікарні, ляже на хвиль-
ку відпочити, а Михайло вже тут як 
тут, стоїть над душею:

- Що розляглася, як гарафина, 
їсти давай чоловікові. 

Хочеш не хочеш, а мусиш через 
силу вставати та на стіл накривати. 
Бо ж не заспокоїться, склинатиме 
на чім світ стоїть.

А нинішня субота виявилася 
геть депресивною. І погода, як на-
зивають люди, «мерзопакосна» - 
снігу нема, хоч зима, а вітер та бо-
лото, і хмари сірою пеленою небо 
та душу затягнули. Михайло зран-
ку на рибу подався, то буде пізно, 
а Лана глянула у «Фейсбук» і наче 
струм пройшов її тілом. Аж стрепе-
нулася.

От бісова техніка, наче відчуває 

її настрій! Там на увесь екран кра-
сувався вислів «Не шукай сонця в 
небі, а шукай його в своєму серці», 
а за ним і другий «Світ не той що 
ззовні, а той що всередині нас». Це 
хто ж таке поширює? Глянула й обі-
мліла – Сергій Ласков, Серго, Сірий 
– білозубий друг її дитинства. Він 
завжди заступався за Лану, підтри-
мував у важких ситуаціях, допома-
гав робити домашнє завдання, був 
добрим ангелом- охоронцем для ді-
вчини, ніжним хлопцем,  розумним 
не по віку.

 Це ж скільки років проминуло? 
І де він зараз? От чудний філософ! 
Але навіть в друзі не попросився. 
Думки закрутилися в голові і Лана 
розсміялася: як же він попроситься 
в друзі, коли вона зареєстрована в 
мережі як «Гарафина». Відкрила ін-
формацію про Сергія та дізналася, 
що він без пари, проживає у столи-
ці, працює у сфері освіти. 

- А він був закоханим в мене, - 
згадала. Підійшла до дзеркала. Гля-
нула якось  загадково-здивовано, 
тріпнула своїм довгим каштано-
вим волоссям і подумавши: «А Га-
рафина ще сонце в собі має», пішла 
додавати Сергія в друзі… 

  Раїса ОБШАРСЬКА.

Струни серця
*      *     *

Немов фіранка снігова
Нараз піднялася в долині,
Й чиясь невидима рука
Стягала кінчики хустини:
І лісу заховався край,
Дорога куцо обірвалась,
Немов ручай, перетекла
В молочно-біле покривало,
Яке лягало на поля,
Стелилось хмарою 

легкою…
А звук машини звіддаля
Зростав, неначе 

за стіною,
Крутили звукове кіно,
Яке змінилося габою,
Й скелетом сірим 

обросло,
Зближалось масою 

важкою…
А сонце цяткою пливло
До вечорового спокою…

Марія ГУМЕНЮК.

*      *     *
І знову день в тумані 

загубився.
Бешкетний вечір впав 

мені на плечі.
У голові кілочок 

поселився.
Це через тебе. 

Знаєш це, до речі?
Це через тебе, 

дощику зимовий.
Це через мокрі ноги 

і застуду.
Це через каву, 

що із тиском в змові.
Тепер вночі вже спати 

я не буду.
Туман приліг, 

накрив усі провини.
Сховав в собі думки

 і почуття.
А завтра буде день 

і нові кпини.
Із цього і складається 

життя. 

*      *     *
Ти забув про мене, 
холодний зимовий вітре?!

Я розкажу казку, хоча, 
я просила сама.

Ніби крейду з дошки, 
ганчіркою тільки витре.

Я просила казку, 
а казку почути катма.

Ти забув про мене... 
Облиш, в тебе інші плани.
В тебе інший графік 

і інші субсидії теж.
В тебе ніч-красуня, 
а все, що сховали тумани,

Це немає значення 
і немає у просторі меж.

Ти про це не забув, ти 
пішов, ти тепер - веселка.
Ти тепер мій спогад, 

мій передчасний біль.
І не має в долі такого 

міцного відерка,
Щоб в собі тримало, що 
не вернеться вже відтіль.

Інна  
КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Сюжети

гніздечкоСімейне

У кожного народу 
є свої святині,

А для українців – 
пісня і хустина.

Світлий символ щастя, 
ніжності в серцях,

Мов весна квітуча, 
хусточка ось ця…

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці фолькльорно-етнографічного ансамблю с. Скородинці Чортківського району.

Гарафина

Невигадане Фатальна мить
Не засмічуй 
рідну мову
Не засмічуй рідну мову,
Бережи її, як неньку.
Що є вищим, аніж слово – 
Тепле, щире і рідненьке…
В ньому – пісня солов’їна,
Мальви цвіт 

й верби сльозина.
В ньому – наша Україна – 
Ніжна, добра, як дитина.
А хто рідне забуває,
Той до віку сиротина.
В’яне, сохне і згасає,
Як без кореня калина…

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.

-Марійко, про-
кинься…- за-
хмелілий Іван 

тормосив напівживу 
дівчину в автомобілі. 
Вона була без свідомос-
ті, а з її скроні цівкою 
текла кров. Коли зрозу-
мів, що накоїв, впав на-
вколішки біля автомо-
біля, обхопивши голову 
руками і заголосив:

- Люди, рятуйте її! Я хочу, 
щоб вона жила! Вона - моя на-
речена…

Біля нього зупинилося 
кілька машин, але рятувати 
Марію було вже запізно.

…Про них з дитинства го-
ворили: «гарна пара буде». 
Бо сподівалися, що Марійка з 
Іваном колись будуть разом. 
Коли вони подорослішали, 
стали ще красивішими. Чудо-
во розуміли, допомагали одне 
одному, зустрічалися щодня, 
аж поки не закінчили восьми-
річку.

Ось тут і постало питання: 
як бути далі? Бо разом вчи-
тися їм не випадало. Марій-
ка – кругла відмінниця, а Іван 
до науки не був охочим. Тому 
й вступив у ПТУ вчитися на 
тракториста і водія, а дівчи-
на – в педучилище. Вони все 
рідше бачилися, хіба у вихід-
ні. Танці, кіно, прогулянки під 
зоряним небом, обійми, поці-
лунки були для юних сердець 
на вагу золота.

Згодом Іван пішов служи-
ти в армію, а Марійка пообі-
цяла його чекати. Після закін-
чення училища вона пішла 
працювати у школу в рідному 
селі. Любила вчити малень-
ких дітлахів. «Вони такі милі, 
наївні, так уважно слухають 
вчителя», - ділилася у листах 
до Івана своїми враженнями. 
А він розповідав про армій-
ські будні. Наприкінці кожно-
го листа було особливе: «Лю-
блю. Дочекайся».  І Марійка 
- чекала. Зі школи – додому і 
жодних розваг. Хоча кавалерів 
було багато, та дівчина їм від-

повідала: «Я вже заручена». Осо-
бливо дошкуляв Марійці това-
риш Івана - Сергій. 

- Ти думаєш, що він по-
вернеться до тебе? От приве-
де якусь паню. А я завжди біля 
тебе буду, - не давав він спокою 
дівчині. 

Марійка не вірила в ці нісе-
нітниці, а її батьки готувалися 
до весілля.

Тим часом Сергій радився зі 
своєю матір’ю, як привернути 
Марійку до себе. Односельці ка-
зали, що Гафія знається на чор-
ній магії, тому навіть побоюва-
лися її. 

- Що маю робити, мамо? – за-
питував Сергій. 

Гафія прямо сказала синові: 
- Не переймайся Марією, Іва-

новою вона не буде. Вже недов-
го жити їй зосталося. Тільки, ди-
вися, мовчи. Не патякай перед 
людьми зайвого. 

Сергій засмутився, ходив 
сам не свій. Лише косо поглядав 
на Марію, коли та поспішала на 
роботу.

Коли повернувся Іван, ра-
дості не було меж. Марійчині очі 
аж світилися щастям.

- От і дочекалася. Тепер нас 
ніхто не розлучить, - ніжно обі-
ймав свою наречену хлопець. 

Вони були щасливі і закоха-
ні. Всі милувалися цією парою, 
лише сумний Сергій залишався 
осторонь. Він не вірив матери-
ним словам і ще більше заздрив 
другові.

…У Сергія був день наро-
дження. Він запросив гостей, се-
ред них - Івана та Марійку. Хоч 
як дівчина намагалася відмови-
ти нареченого, той вперто на-
стоював: «Сергій – мій товариш, 
Марійко. Як не піти до нього?» 
Ну, а в гостях, як в гостях – співа-
ли, веселилися і, звичайно, ви-
пивали. 

Коли почали розходити-
ся, Іван сів у легковик, Марій-
ка – поруч. Він хотів підвезти її 
додому. Ніч була темна. Іван не 
міг добре тримати кермо. У го-
лові паморочилося. «Забагато 
хильнув», - подумав про себе. 
І тут ніби хтось з’явився на до-
розі, чи так йому здалося. Іван 
рвучко вивернув кермо і врізав-
ся у дерево.

Марійка навіть не зойкну-
ла, удар в голову виявився смер-
тельним. 

Коли про  трагедію дізнався 
Сергій - жахнувся: «От і справ-
дилося материне віщування!» 
А сам винуватив себе, бо, якби 
не застілля, Марійка залиши-
лася б живою. Жаль за тим, що 
сталося, не давав йому спокою 
ні вдень, ні вночі.

Марійчині батьки голосили, 
та зарадити горю вже не могли. 
Іван почорнів, як земля. Дивив-
ся, як його доля лежала в труні 
– у білій сукні, фаті. На пальці – 
перстень, його подарунок. Біль-
ше він ніколи її не побачить, не 
поцілує.

Після похорону Іван не міг 
вийти між люди. Дошкуляла 
провина перед Марійкою, її рід-
нею, перед односельцями. Про-
сив пробачення у Марії на її мо-
гилі, плакав, як мала дитина. А 
потім вирішив – піти у монас-
тир і каятися за смертельний 
гріх. Молитися за спасіння такої 
прекрасної янгольської її душі.

Оксана КИШКАНЮК. 

Невигадана історія

Етюд

Зима. Стоїть у полі 
край дороги бе-
реза, розпустив-

ши коси-віти свої. Ду-
має, що до весни до-
жити треба… І згадує 
своїх білокорих по-
дружок, які ростуть 
ген там, у гаї. 

Закинула доля її у 
це поле, де по-сусідству 
ріс ясен-мовчун. Діли-
ли з ним радість і горе, 
аж поки його звалила 
негода-вітрун.

Лишилось коріння, 
а стовбур і віти забрав 
вогонь-дим. І плаче тихо 

береза за вірним другом 
своїм. Її листочки й на-
сіння поніс вітер-пустун 
далеко в поле і в гаї. Лиш 
білокорий стовбур чекає 
потепління, щоб віддати 
цілющу вологу – березо-
ві ліки свої. 

А там – весна. Зазе-
ленять нові листочки, 
сережки вдягнуть коси-
віти…

От тільки стовбур ясе-
на уже не відживе. Не ви-
ростуть гіллячки, не бу-
дуть весело шуміти. 

Так людське життя: то 

радісне, веселе, а то огор-
не його сум. Та жити тре-
ба, з лихом завжди боро-
тись і про недобре, про 
зневіру відганяти вервеч-
ку болючих дум…

Минуть роки… І зно-
ву в полі край дороги мо-
лоденькі виростуть беріз-
ка і ясенок. І в житті люд-
ськім подібно повторяють-
ся долі: і в мами, й в тата, в 
синочків і в дочок…

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.

Сережки вдягнуть 
коси-віти…

Володимир був розлу-Володимир був розлу-Володимир був розлу
чений. Жив сам. Розповів, 
що його колишня дружина 

сина Єва. 
- То, може, це ти?.. 
Якраз зі школи повернув-

дон на заробітки. Домовили-
ся: гроші надсилатиме Воло-
димирові, а той віддаватиме 

Конверт 
з гріхом 
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*     *     *
Після поразки від 

Сербії, збірна України 
з футзалу програла і 
другий матч відбору на 
Чемпіонат світу. Цього 
разу “синьо-жовті” по-
ступилися збірній Іспа-
нії - 3:1 і втратили всі 
шанси пройти далі.

*     *     *

На міжнародному 
турнірі у Карлсруе (Ні-
меччина) боротьбу за 
перемогу зі стрибків у 
висоту вели дві україн-
ки – Юлія Левченко та 
Ярослава Магучіх. Саме 

Слава з першої спроби 
подолала висоту 2,02 м, 
яка стала не лише но-
вим світовим рекордом 
серед юніорок у примі-
щенні, а й національ-
ним рекордом України 
у приміщенні.

Попередній юніор-
ський світовий рекорд 
зі стрибків у висоту у 
приміщенні – 2,01 м – 
належав також Ярос-
лаві Магучіх. Його вона 
встановила 18 січня 
2020 року на “Меморі-
алі Олексія Дем’янюка” 
у Львові.

Юлія Левченко за-
вершила змагання з 
результатом 1,99 м і за-
воювала срібло, хоча 
спроби на 2,02 м та-
кож були надзвичайно 
близькими до успіху. 
Ще одна українка, Іри-
на Геращенко, посіла 
п’яте місце (1,93 м).

*     *     *
Українська біатло-

ністка Дар’я Блашко - 
лідер за відсотком точ-
ності стрільби, за під-
сумками 6-ти етапів 
Кубка світу. Відсоток 
влучань спортсменки 
становить 90,1%. Укра-
їнка зробила 142 по-
стріли, і з них 128 разів 
влучила в ціль. У топ-
10 також входять Віта 
Семеренко (3-е місце) 
і Юлія Джима (7-е міс-
це). Найгірший резуль-
тат серед українок в 
Анастасії Меркушиної 
- 55-е місце при точнос-
ті 79,7%.

Спортивна арена

Українська важкоатлетка Ірина 
Деха завоювала золото Кубка 
світу в Римі. Українка перемогла 

у ваговій категорії до 76 кілограмів.

Під час виступу Ірина Деха показала за-
гальний результат 236 кілограмів – 106 кіло-
грамів у ривку та 130 кілограмів у поштовху. 
Саме завдяки ривку українці вдалося випе-
редити своїх конкуренток – шведку Патри-
цію Стреніус та канадку Крістел Нгарлем, які 
стали срібними та бронзовими призерами 
першості відповідно.

Для Ірини Дехи це перша медаль тако-
го ґатунку. До цього вона вигравала лише 
чемпіонат Європи у 2016 році. А на чемпіо-
наті світу у 2019 році могла вибороти брон-
зову медаль, однак зайняла лише підсумко-
ве четверте місце, адже виявилася важчою за 
суперницю на 150 грамів при однакових ре-
зультатах.

Другим у столиці Італії на верхню сходин-
ку п’єдесталу піднявся Дмитро Чумак, який 
виступав у ваговій категорії 109 кг. Украї-
нець  виграв золото, піднявши 405 кг (180 
+ 225). При цьому він випередив двох росій-
ських важкоатлетів – Тимура Нанієва (404 кг 
в сумі) і Родіона Бочкова (393 кг). Також у цій 
вазі виступав Роман Зайцев, який закінчив 
змагання на сьомому місці, піднявши в сумі 
375 кг (166 + 209).

На професійному рингу

Найкращі тренери України 

Уже втретє у Києві відбулася 
урочиста церемонія відзначення 
найкращого тренера року. 

Найкращий тренером України в студент-
ському футболі 2019 року став Василь Івегеш 
(ФК «Тернопіль-Педуніверситет»). З коман-
дою він працює з 2007 року. Досягнення тре-
нера: вихід у Першу лігу та бронзові медалі 
Другої ліги 2014 року; чемпіон Європи серед 
студентів 2009 року; срібний призер – 2019 
року; бронзовий призер – 2010 року; чемпіон 
України серед студентів – 2019 року; срібний 
призер – 2009, 2010 років; бронзовий призер 
– 2007 року; чемпіон Тернопільської області 
2007, 2009, 2010, 2011 років; володар Кубка 
Тернопільської області 2001, 2009, 2010 років; 
володар Суперкубка Тернопільської області 
2008, 2010, 2011 років.

У Професіональній футбольній лізі приз 
найкращого тренера Другої ліги 2019 року 
присуджено Василю Малику («Нива» Терно-
піль), який привів команду до «зимового чем-
піонства» у Групі «А» Другої ліги, а також здо-
був найкращий серед усіх західноукраїнських 
команд дивізіону річний показник за очками. 
Серед його досягнень: «Нива» сенсаційно зи-
мує на першому місці в Групі «А» Другої ліги; 
тернопільська команда досягла великого про-
гресу в ПФЛ, хоча є наймолодшою серед усіх 
лідерів; тренерський штаб провів велику се-
лекційну роботу, підібравши винятково ефек-
тивний колектив зі скромними ресурсами.

Із золотом –  
з Риму

Тернопільський футбол

Юнаки з Підволочиська – чемпіони області

Як ветерани у міні-футбол грали

Завершилася 
фінальна 
частина 

чемпіонату 
області з футзалу 
серед юнаків 
2003-2004 р.н. 
(U-17). Змагання 
проходили 
за коловою 
системою у двох 
підгрупах.

За результатами гру-
пових змагань сформу-
вались стикові пари:

Матч за 7-8 місце
«Чемпіон» Терно-

піль -  Ланівці ОТГ - 3:0
Матч за 5-6 місце
ДЮСШ Тернопіль 04 

- «Кристал» Чортків - 3:0

Матч за 3-4 місце
ДЮСШ Тернопіль - 

ДЮСШ Бережани - 4:0
Матч за 1-2 місце
ДЮСШ Заліщики 

- ДЮСШ Підволочиськ 
-1:1 (по пенальті 1:3)

Отже, призова трій-

ка виглядає наступним 
чином:

III місце-ДЮСШ Тер-
нопіль

II місце – ДЮСШ За-
ліщики

I місце – ДЮСШ  Під-
волочиськ

У Підволочиську 
завершилася 
фінальна 

частина чемпіонату 
Тернопільської 
області з міні-
футболу серед 
ветеранів 
(футболісти віком 
40 років і старші). 

За результатами гру-
пових змагань до фі-
налу пробилися тере-

бовлянська «Нива» та 
«Агрон-Агропродсервіс-
Ветеран», а у малому фі-
налі за бронзові медалі 
змагалися тернопільські 
команди «Інтер» та «Ве-
теран-80».

У матчі за «брон-
зу» після першого тай-
му рахунок був нічий-
ним 0:0, однак у друго-
му таймі команда «Ве-
теран-80» продемон-
струвала вищий клас 

і закономірно перемо-
гла – 6:0. Першу скрип-
ку зіграв Ігор Олексюк, 
який записав на свій ра-
хунок дубль. Ще по од-
ному голу в складі пе-
реможців забили: Ми-
хайло Забитівський, 
Олексій Ковальчук, Пе-
тро Загурський та  Ва-
силь Дзюба.  

А героєм фіналь-
ного матчу став 
гравець «Агрона-
Агропродсервіс» Віталій 
Коломієць, котрий запи-
сав на свій бомбардир-
ський рахунок хет-трик. 
Також результативни-
ми ударами відзначили-
ся Автанділ Гвіанідзе, 
Ігор Бадло, Олег Горен-
чук. У підсумку очіку-
вана перемога «Агрона-
Агропродсервіс» над те-
ребовлянською «Ни-
вою» - 6:0.

*     *     *
Титульний поєдинок 

українця Віктора Постола, 
який був запланований на 
1 лютого на китайському 
острові Хайнань, перене-
суть через спалах корона-
вірусу. Українець проведе 
бій за титули WBC і WBO 
проти Хосе Карлоса Рамі-
реса. Нова дата поєдинку 
поки невідома. Натомість, 
бій, швидше за все, відбу-
деться у США. 

*     *     *
Український боксер 

Карен Чухаджян у бою за 
титул WBA International 
(Всесвітньої боксерської 
асоціації) у напівсеред-
ній вазі (до 66,7 кг) ви-
грав у росіянина Вороб-
йова за очками та завдав 
йому першої поразки у 
кар’єрі. Поєдинок тривав 
усі десять раундів, один 

суддя віддав перемогу ро-
сіянину – 96:95, двоє ін-
ших – українському боксе-
ру – 99:91, 96:94.

*     *     *
Колишній чемпіон сві-

ту серед любителів боксер 
Тарас Шелестюк переміг 
аргентинця Луїса Альбер-
то Верона у бою в напівсе-

редній вазі (до 66,7 кг) за 
очками. Поєдинок тривав 
усі 10 раундів і завершив-
ся з рахунком 97:93, 98:92, 
98:92 на користь українця. 
Тарас Шелестюк є чемпіо-
ном світу серед любителів 
2011 року. На професійно-
му ринзі він виграв усі свої 
18 поєдинків.
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Господар
5 лютого – Місяць перебуває в знаках 
           Близнюків, Рака (з 21.04) 

Рекомендується видалення зайвих пагонів, боротьба 
зі шкідниками та хворобами. Урожай від посіяних культур 
буде невисоким, смак і запах плодів теж не порадують. Посі-
ви краще відкласти. 

6 лютого – Місяць перебуває у знаку Рак
У зимовій теплиці або на підвіконні можна сіяти, сади-

ти, пересаджувати практично всі городні культури, але не 
на зберігання врожаю. Вдалий день для посіву суниці на 
розсаду. Ефективні поливи, підгодівлі. 

7 лютого - Місяць перебуває в знаку Рак
Можна сіяти болгарський перець, помідори, різні види 

капусти. Добре також посадити буряк, петрушку, селеру та 
інші коренеплоди на вигонку зелені. Можна сіяти квіти та 
заготовляти живці для щеплення дерев. 

8 лютого – Місяць у знаках Рак, 
            Лев (з 0:45)

День сприяє формуванню чагарників шляхом обрізки. 
Корисно зробити огляд і відбракувати пошкоджений по-
садковий матеріал бульбових та цибулинних культур. Сьо-
годні добре заготовлювати ґрунтові суміші для розсади, 
мульчувати місця підзимових посівів.

9 лютого – Місяць перебуває у знаку Лев
Повня. Не рекомендуються посіви, посадки й пересад-

ки. Купуйте насіння і добрива. З рекомендованих домашніх 
робіт тільки ті, на які не доведеться витрачати багато сил і 
часу. Займіться творчістю. 

10 лютого – Місяць перебуває 
  у знаках Лев, Діва (1:40)

Рекомендується посів та пересадка кімнатних рослин, 
обрізка, розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба 
з ґрунтовими шкідниками. Не рекомендуються посадки та 
пересадки овочевих культур.

11 лютого – Місяць перебуває у знаку Діва
Рекомендується посів та пересадка кімнатних рослин, 

обрізка, розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба 
з ґрунтовими шкідниками. Не рекомендуються посадки та 
пересадки овочевих культур.

12 лютого – Місяць перебуває 
              у знаках Діва, Терези

Сприятливий день для посіву зелені та посадки цибу-
линних квітів, що призначені для вирощування в зимовій 
теплиці. У теплиці розпушуйте грунт, виполіть бур’ян, під-
живіть сходи овочевих культур та кімнатні рослини, які не 
хочуть цвісти. 

13 лютого – Місяць перебуває у знаку Терези
Гарний час для посівів овочевих культур. Для посіву зе-

лених (кропу, петрушки, селери та ін.) пора також сприят-
лива. Вегетуючі рослини корисно підгодувати, полити. 

14 лютого – Місяць перебуває у знаках 
  Терези, Скорпіон (2:39) 

Гарний час для передпосівної підготовки насіння, посі-
ву та посадки розсадою городніх культур з розрахунком на 
хороший урожай. Сприятливі помірні поливи, підгодівлі. Пі-
кірування та інші роботи з корінням слід відкласти. 

15 лютого - Місяць перебуває у знаку Скорпіон
Сьогодні рекомендуються посіви городніх культур для 

отримання рясного врожаю, висадка розсади, добриво рос-
лин, помірні поливи, обробка від шкідників і хвороб. Роботи 
з корінням (пікіровка, пересадка) заборонені. День сприяє 
посівам (посадкам) різних квіткових і декоративних рослин.

 
16 лютого - Місяць перебуває у знаках 
             Скорпіона, Стрільця (6.11) 

День несприятливий для посівів, посадок чи переса-
док. Можна зайнятися перевіркою посадкового матеріалу 
в погребі чи підвалі. Рекомендуються розпушування ґрун-
ту, внесення добрив та боротьба з надземними шкідника-
ми. Приділіть увагу кімнатним рослинам. 

17 лютого - Місяць перебуває у знаку Скорпіона
День несприятливий для посівів, посадок чи пересадок. 

Можна зайнятися перевіркою посадкового матеріалу в по-
гребі чи підвалі. 

18 лютого - Місяць у знаках  Стрілець, 
             Козеріг (12:41) 

Рекомендується посадки на насіння перцю, баклажанів, 
капусти квітів. Обрізка, розпушування ґрунту, боротьба з 
ґрунтовими шкідниками. Сприятливий день для посіву се-
лери, петрушки, цибулі та іншої зелені.

19 лютого - Місяць перебуває у знаку Козеріг 
Благодатна пора для городника. Дозволені посіви, по-

садки, пересадки, замочування насіння. Ефективні будь-які 
підгодівлі, боротьба зі шкідниками і захворюваннями, па-
синкування, обрізка. З корінням рослин працювати не слід. 
Можна садити цибулини, бульби на вигонку і на вирощу-
вання в теплиці, підгодовувати і обробляти від шкідників 
і захворювань вегетуючі рослини.

20 лютого - Місяць перебуває 
              у знаках Козеріг, Водолій

Варто зайнятися обрізкою, розпушуванням ґрунту, бо-
ротьбою з ґрунтовими шкідниками. Сприятливий день для 
посіву селери, петрушки, цибулі та іншої зелені. Можна пе-
ресаджувати вазони. 

21 лютого - Місяць перебуває у знаку Водолій
Не варто нічого сіяти та пересаджувати. Займіться гос-

подарськими справами. Готуйте тару для пікування розсади. 

22 лютого - Місяць перебуває у знаку Водолій
Не рекомендуються посіви, посадки чи пересадки. Саме 

час зайнятися підготовкою ґрунту для посіву розсади. Пе-
ревірте, чи не надто вогко у підвалі. Можна боротися з ми-
шовидними гризунами. 

23 лютого - Місяць перебуває 
              у знаках Водолій, Риби

Не рекомендуються посіви, посадки чи пересадки. Саме 
час зайнятися підготовкою ґрунту для посіву розсади, пере-
вірці захисту дерев проти шкідників, очищення снігу з даху 
теплиць і інших господарських будівель.

24 лютого - Місяць перебуває у знаку Риби
Рекомендується посів листових овочевих культур, що 

призначені для вирощування в будинку або в зимовій те-
плиці. Рекомендуються полив, внесення мінеральних та ор-
ганічних добрив.

25 лютого - Місяць перебуває 
  у знаках Риби, Овна

Сприятливий день для посіву листових овочевих куль-
тур, що призначені для вирощування в будинку або в зимо-
вій теплиці. Рекомендуються полив, внесення мінеральних 
та органічних добрив.

26 лютого - Місяць перебуває у знаку Овна
Ефективні обробки рослин від захворювань, шкід-

ників, розпушування ґрунту в теплицях. Посів овочевих 
культур не рекомендується (виняток - бобові). Можна по-
садити цибулю, редис, петрушку на вигонку зелені – ре-
зультат порадує.

27 лютого - Місяць перебуває у знаку Овна
Рекомендується підготовка ґрунту під посів, знищення 

шкідників, прополка й мульчування. Можна зайнятися пе-
ревіркою посадкового матеріалу, придбанням насіння, за-
готівлею будівельного матеріалу, ремонтом садових інстру-
ментів. Можна сіяти капусті і пряну зелень. 

28 лютого - Місяць перебуває 
  у знаках Овна, Тельця

Рекомендується посів салату та капусти, які будуть ви-
рощуватися у будинку або в зимовій теплиці.Можна сіяти 
овочі та щепити дерева.

 
29 лютого - Місяць перебуває у знаку Тельця 

Вдалий час для посадки на зелень петрушки, цибулі, ре-
дису. Посів овочевих культур виключіть. Від пересадки, роз-
пушування в зоні коренів утримайтеся.

Місячний календар на лютий

Калібрування! 
Для посіву вибираємо кра-

ще насіння. У першу чергу ви-
бракуванню підлягає деформо-
ване й неприродно пофарбова-
не насіння (темне, з плямами), 
залишають велике, рівне, рівно-
мірно пофарбоване. Потім насін-
ня опускають у розчин солі. Для 
калібрування огірків викорис-
товують 3%-й розчин (3 г ку-
хонної солі на 100 мл води). Для 
насіння томатів, баклажанів, 

перцю використовують більш 
концентрований 5%-й розчин. 
ВАЖЛИВО! У сольовому розчи-
ні можна відбраковувати тіль-
ки свіже насіння (1-2 року збе-
рігання).
Знезаражування

Для знезаражування насіння 
готують 1%-й розчин марганців-
ки. Насіння занурюють у нього на 
20-30 хвилин, потім промивають. 
Марганцівка знищує тільки збуд-
ників інфекції на поверхні насін-

ня. Ефективність обробки знижу-
ється, якщо замочувати злипле 
насіння.

ДЛЯ ДОВІДКИ: У чайній лож-
ці без верху міститься 6 г марган-
цевокислого калію.
Протравлювання

Для протравляння насіння 
можна використовувати бакте-
ріальні препарати. Така обробка 
знищує інфекції на поверхні й усе-
редині насіння. Багато препаратів 
застосовують спрямовано: напри-

клад, для боротьби з кореневими 
гнилизнами, бактеріозом і трахе-
омікозним зів’яненням.
Замочування

Замочування, як спосіб об-
робки насіння, досить ефективне, 
тому що прискорює процес про-
ростання. Насіння можна замо-
чувати до набрякання (протягом 
1-2 діб) або до появи проростка. 
Підберіть прозорий контейнер, 
на дно викладіть в кілька шарів 
папір, марлю або тканину, звер-
ху - насіння. Найкраще - паперові 
серветки: якщо корінці з’являться 
і вростуть у папір, вони не ушко-
дяться при посадці. Залийте воду 
так, щоб вона торкалася насін-
ня, але не накривала його цілком. 

Можна прикрити насіння папе-
ром або тканиною зверху. Стежте, 
щоб матеріал не пересихав.
Обробка живильним 
розчином

Фізіологічно активні речови-
ни стимулюють рослини на по-
чатковому етапі розвитку. Прин-
цип такий же, як при замочуванні, 
тільки замість води застосовуєть-
ся розчин добрив і стимуляторів. 
Така обробка насіння перед посі-
вом проводиться при температу-
рі вище +20°С. Будьте уважні! Не 
варто змішувати препарати й до-
брива один з одним, якщо ви не 
знайшли відомостей про їхню су-
місність.

Готуємо насіння до посівів!
Обробка насіння перед посівом збільшує 

його схожість, підвищує стійкість рослин до 
несприятливих умов середовища, до хвороб 

і шкідників. Існує кілька способів передпосівної 
обробки насіння. Про них і піде мова.
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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”.
10.35 Т/с “Жiночий рай”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
13.10, 05.25 #ВУкраїнi.
13.40 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 UA:Фольк.
16.15, 19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Перша шпальта.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.55 Д/с “Тваринна зброя”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Програма 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, 

00.20, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.40, 14.45 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Не вiдпускай”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.30 “Голос країни 10”.
02.45 “Iгри приколiв”.

Iíòер
06.10, 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”.
09.45, 18.00, 19.00, 01.25 “Стосується 

кожного”.
11.40, 12.25 Х/ф “Чого хоче Джульєта”.
13.50 Х/ф “Останнiй дiамант”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
02.55 “Подробицi” - “Час”.
03.40 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Телемагазин”.

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, 13.20 Т/с “Нiконов i Ко”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.20 Х/ф “Безодня”.
16.55 Х/ф “Земля пiсля нашої ери”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.15, 21.30 Х/ф “Центурiон”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Фаворитка”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
06.30, 18.00, 22.40 Один за всiх.
07.50 Ультиматум.
09.25 Т/с “Коли ми вдома”.
12.15 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
23.50 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
06.00 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.00 Х/ф “Вiн, я i його друзi”.
10.20 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
12.20 Х/ф “Мисливцi за привидами 2”.
14.40 Х/ф “Пустун”.
16.40 Х/ф “Ми - Мiллери”.
18.50 Х/ф “Шпигун, який мене кинув”.
21.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi”.
23.00 Х/ф “Крок вперед”.
01.00 Т/с “Медфак”.

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»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
07.10, 08.15 Ранок з Україною.
09.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 33 i 34 с.
23.30 Т/с “Мiж любов`ю i ненавистю”.
01.40 Телемагазин.
02.10 Зоряний шлях.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.40 М/ф “Земля до початку часiв: По-

дорож хоробрих”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.25, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.50 Х/ф “Гавань”.
01.40 Х/ф “Герой мiсяця”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Тричi про кохання”.
07.20, 16.50 “Випадковий свiдок”.
07.55 Х/ф “Кримiнальний талант”.
10.55, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.10, 03.40 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.30 Х/ф “Незаперечний 3”.
04.10 “Легенди бандитської Одеси”.
04.35 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 М/ф “Гномео та Джульєтта”.
15.30, 22.00 Країна У.
16.30 Казки У Кiно.
20.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Машаєм 
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, 01.45 Правда життя.
09.15, 00.35 Речовий доказ.
10.25 Погляд зсередини.
11.25, 17.05 Свiт дикої природи.
12.25, 22.45 Особливий загiн.
13.15 Скептик.
14.15, 19.45 У пошуках iстини.
15.05, 23.35 Горизонт.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
18.05 Сучаснi дива.
19.00 Теорiя Змови.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.50 Професiя - альфонс.
03.35 Мiсто, яке зрадили.
04.20 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
05.05 Потойбiччя. Сни.

Enter-фіëьм
06.40 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
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 “Молодий майстер”.
13.00 Х/ф “Серце дракона”.
14.55 Х/ф “Капiтан Немо”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Потяг поза розкладом”.
00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.

11.00 “Загублений свiт”.
13.45 “Помста природи”.
14.10 Х/ф “Збройний барон”.
16.20 Х/ф “Ефект колiбрi”.
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, 05.05 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 М/с “Сiмпсони”.
10.50, 01.20 Мамареготала. Найкраще.
13.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.15 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.05 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiллiнген. HS 145.
01.30, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Гармiш-Партенкiрхен. Жiнки. 
Супергiгант.

02.30, 08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Шамонi. Чоловiки. Паралельний 
слалом-гiгант.

03.15 Велоспорт. “Вуельта Валенсiї”. 
Етап 5.

04.00 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Челт-
нем. Фiнал.

06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фа-
лун. Чоловiки. 30 км. Вiльний стиль.

07.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фалун. 
Жiнки. 15 км. Вiльний стиль.

08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Чоловiки. Спро-
ба 2.

10.30 Настiльний тенiс. Кубок Європи. 
Топ-16.

12.00 Снукер. Welsh Open. День 1.
14.00, 16.00, 18.00, 19.15, 20.30, 22.30 

Тенiс. АТР 500. Роттердам. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.45, 17.50 Yellow.
06.10 Сосьєдад - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 10.00 Топ-матч.
08.10 Шахтар - Олiмпiя. Контрольна гра.
10.15 Бетiс - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
12.00 Наполi - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Шахтар - Вентспiлс. Контрольна гра.
18.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.55 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Баварiя - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.40 Атлетiко - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.25 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
04.10 Байєр - Боруссiя (Д). 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 “Жiночий рай”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Iспанiї”.
12.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 Сильна доля.
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 Бюджетники.
15.45, 05.25 #ВУкраїнi.
16.15, 19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
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, 

00.35, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.40, 14.45 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Не вiдпускай”.
22.45, 00.45 “Одруження наослiп”.
02.20 “Iгри приколiв”.

Iíòер
05.25, 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 “Слiд Сокола”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
02.55 “Подробицi” - “Час”.
03.40 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.35, 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 Секретний фронт. Дайджест.
11.05, 13.20 Х/ф “Беовульф”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Центурiон”.
15.35, 16.20, 21.20 Т/с “Дiльничний з 

ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “12 рокiв рабства”.
01.35 Х/ф “Лабiринт Фавна”.

ÑТБ
02.55 Найкраще на ТБ.
06.00, 18.00 Один за всiх.
07.10 Ультиматум.
09.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55, 14.35 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
22.40 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.20 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
21.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi 2”.
23.00 Х/ф “Крок вперед 2: Вулицi”.
00.50 Т/с “Медфак”.

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”, 35 i 36 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Мiж любов`ю i нена-

вистю”.
01.45 Телемагазин.

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”.
11.00, 17.25, 23.50 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.25, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.45 Т/с “Доктор Хто”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.10 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 “Поїзд поза розкладом”.
10.35, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.10, 03.20 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “Легенди бандитської Одеси”.
04.10 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 М/ф “Монстр у Парижi”.
15.30, 22.00 Країна У.
16.30 Казки У Кiно.
20.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Машаєм 
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.
08.25, 01.45 Правда життя.
09.25, 00.35 Речовий доказ.
10.35 Сучаснi дива.
11.30, 17.10 Свiт дикої природи.
12.30, 22.45 Особливий загiн.
13.20 Скептик.
14.20, 20.00 У пошуках iстини.
15.10, 23.35 Горизонт.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
18.10 Погляд зсередини.
19.10 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.45 Iсторiя Києва.
03.35 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Погань”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.50, 02.45 “Зорянi долi”.
10.35 “Зiркове життя”.
11.25 Х/ф “Перстень княгинi Анни”.
12.50 Х/ф “Cуперпограбування в Мiланi”.
14.50 Х/ф “Недiльний тато”.
16.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Обережно, бабусю!”
00.20 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 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”.

13.35 “Помста природи”.
13.45 Х/ф “Легенда про маску”.
15.25 Х/ф “Вiйна”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
22.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.50 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.05 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 М/с “Сiмпсони”.
10.50, 01.20 Мамареготала. Найкраще.
13.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.20 Мамареготала.
03.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30, 11.00 Тенiс. АТР 500. Роттердам. 

День 1.
01.05 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiллiнген. HS 145.
02.30 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. Етап 4.
03.00 Тенiс. Australian Open. Огляд.
04.00, 09.30 Снукер. Welsh Open. День 1.
06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 

Чоловiки. Слалом. Чоловiки. Спро-
ба 2.

06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Паралельний слалом-
гiгант.

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

08.00 Настiльний тенiс. Кубок Європи. 
Топ-16.

09.55 Фехтування. Серiя Гран-прi. Ту-
рин. Огляд.

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.15, 20.30, 
22.30 Тенiс. АТР 500. Роттердам. 
День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 15.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Вентспiлс. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.45 Yellow.
10.25 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
12.15, 01.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.10 Баварiя - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.00 Топ-матч.
15.55 Шахтар - Олiмпiя. Контрольна гра.
17.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
18.50 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 Бетiс - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
22.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.40 Верона - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
02.25 Сосьєдад - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
04.10 Рома - Болонья. Чемпiонат Iталiї

Поíедіëоê

Віâòороê

10 лютого

12 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 “Жiночий рай”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Перу”.
15.10 Сильна доля.
16.15, 19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Нашi грошi.
18.20, 02.40 Тема дня.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
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, 

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.35 “Свiт навиворiт 8: Непал”.
14.55 “Свiт навиворiт 10. Бразилiя”.
16.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Не вiдпускай”.
22.45, 23.55, 00.40 “Свiт навиворiт 11: 

Китай”.
01.25 “Iгри приколiв”.

Iíòер
05.25, 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 “Оцеола: Права рука вiдплати”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
02.55 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Телемагазин”.

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”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.30, 13.20 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20, 21.20 Т/с “Дiльничний з 

ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.10 Х/ф “Три бiллборди у Еббiнгу, 

Мiссурi”.
01.20 Х/ф “Фаворитка”.

ÑТБ
05.50, 18.00 Один за всiх.
07.00 Ультиматум.
08.55 Т/с “Коли ми вдома”.
11.50 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
22.40 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.20 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi 2”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi 3: 

Який батько, такий син”.
23.00 Х/ф “Крок вперед 3”.
01.00 Т/с “Медфак”.

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”, 37 i 38 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “Мiж любов`ю i нена-

вистю”.
01.45 Телемагазин.

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”.
11.00, 17.25, 23.50 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.25, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.45 Т/с “Доктор Хто”.
02.10 “Нiчне життя”.

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

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “34-й швидкий”.
10.35, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.10, 03.00 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.30 “Легенди бандитської Одеси”.
03.55 “Правда життя”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Регентруда”.
15.10, 22.00 Країна У.
16.30 Казки У Кiно.
20.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Машаєм 
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.
08.10, 01.45 Правда життя.
09.35, 00.35 Речовий доказ.
10.45, 18.05 Погляд зсередини.
11.45, 22.45 Особливий загiн.
13.25 Скептик.
14.25, 19.55 У пошуках iстини.
15.25, 23.35 Горизонт.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
17.15 Тваринна зброя.
19.05 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.50 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.20 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.10, 02.45 “Зорянi долi”.
12.15 Х/ф “Веронiка”.
13.50 Х/ф “Апачi”.
15.40 Х/ф “Обережно, бабусю!”
17.10 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

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

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.45 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “В iм`я Бен-Гура”.

15.00 Х/ф “В iм`я короля”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.25, 23.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
23.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.45 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.05 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 М/с “Сiмпсони”.
10.50, 01.25 Мамареготала. Найкраще.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.25 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.30, 10.45, 11.15 Тенiс. АТР 500. Роттер-

дам. День 2.
01.05 Автоперегони. Формула E. Мехiко. 

Прев`ю.
01.40 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. Етап 5.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 

Чоловiки. Слалом. Чоловiки. Спро-
ба 2.

03.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Паралельний слалом-
гiгант.

04.00 Снукер. Welsh Open. День 1.
06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фа-

лун. Чоловiки. 30 км. Вiльний стиль.
07.00, 08.15 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Вiллiнген. HS 145.
09.30 Кiнний спорт. Кубок свiту. Бордо. 

Конкур.
10.30 Волейбол. “Тайм-аут”.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 Тенiс. АТР 500. Роттердам. 
День 3.

20.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.30 Yellow.
06.10 Бетiс - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Топ-матч.
08.15 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Шахтар - Вентспiлс. Контрольна гра.
12.05 Верона - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Байєр - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
17.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.40 Баварiя - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.40 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
22.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.40 Динамо (К) - Динамо (З). Юнацька 

Лiга УЄФА.
01.30 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
02.25 Парма - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Еспаньол - Мальорка. 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 “Жiночий рай”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Грецiї”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10 Д/с “Боротьба за виживання”.
15.40 Бiатлон. ЧС. Змiшана естафета.
17.15 Плiч-о-плiч.
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 “Замiнованi вiрнiстю”.

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, 

00.45, 05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.45, 14.50 “Свiт навиворiт 10. Бразилiя”.
15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Не вiдпускай”.
22.30 “Право на владу”.
00.55 “Грошi”.
02.00 “Iгри приколiв”.

Iíòер
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, 12.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.50 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

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

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
12.35, 13.20 Х/ф “Зелена книга”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20, 21.20 Т/с “Дiльничний з 

ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
23.10 Х/ф “Безодня”.
01.45 Х/ф “12 рокiв рабства”.

ÑТБ
06.25, 18.00 Один за всiх.
07.40 Ультиматум.
09.30 Т/с “Коли ми вдома”.
12.20 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
22.40 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.20 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi 3: 

Який батько, такий син”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Бiлi цiпоньки”.
23.00 Х/ф “Крок вперед: Революцiя”.
01.00 Т/с “Медфак”.

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”.
23.20 Слiдами Андрiя Геруса, ч. 2.
00.00, 02.15 Т/с “Мiж любов`ю i нена-

вистю”.
01.45 Телемагазин.

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”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.25, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.45 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Вiдьма”.
07.55, 16.50 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Нiчна пригода”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 03.05 “Речовий доказ”.
18.20, 03.55 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.30 “Легенди бандитської Одеси”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30, 17.05 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Обдарована”.
15.40, 22.00 Країна У.
16.35 Казки У Кiно.
20.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Машаєм 
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.
08.45, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55, 18.00 Погляд зсередини.
11.55, 22.45 Чилi: дика подорож.
12.45 Особливий загiн.
13.35 Скептик.
14.35, 19.55 У пошуках iстини.
15.20, 23.35 Горизонт.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
17.10 Тваринна зброя.
19.00 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.45 Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї.
03.30 Ролан Биков.
04.15 Богдан Ступка.
05.10 Юрiй Нiкулiн.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Одиниця з обманом”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.20 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Веронiка повертається”.
13.40 Х/ф “Оцеола”.
15.45 Х/ф “Потяг поза розкладом”.
17.10 Х/ф “Розмах крил”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Погань”.
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 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.

12.50 “Помста природи”.
13.20 Х/ф “Винна вiйна”.
15.00 Х/ф “Три днi на втечу”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.25, 23.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.45 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.10 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 М/с “Сiмпсони”.
10.50, 01.20 Мамареготала. Найкраще.
13.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.30 Т/с “СуперКопи”.
18.05 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.20 Мамареготала.
03.00 Чистоплюї.
03.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 10.30, 11.10 Тенiс. АТР 500. Роттер-

дам. День 3.
01.20 Тенiс. US Open. 1/2 фiналу. Медве-

дєв - Дiмiтров.
03.00, 09.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.
04.00 Снукер. Welsh Open. День 2.
06.00, 08.30 Автоперегони. Формула E. 

Мехiко. Прев`ю.
06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Жiнки. Супергiгант.
07.30 Тенiс. Australian Open. Огляд.
09.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
12.00, 14.00, 16.00, 20.00, 20.30, 22.30 

Тенiс. АТР 500. Роттердам. День 4.
18.00 Снукер. Welsh Open. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 22.20 Yellow.
08.10 Баварiя - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Шахтар - Олiмпiя. Контрольна гра.
12.05 Атлетiко - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Динамо (К) - Динамо (З). Юнацька 

Лiга УЄФА.
15.55 Бетiс - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
17.45, 22.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.15 Шахтар - Вентспiлс. Контрольна гра.
20.00, 01.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.30 Байєр - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.15 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
01.30 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
03.15 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
04.10 Айнтрахт - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.

Ñереда

Чеòâер

11 лютого

13 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 “Жiночий рай”.
11.45, 14.10, 00.00 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Грецiї”.
12.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10, 19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
15.40 Бiатлон. ЧС. Спринт 7,5 км. Жiнки.
17.15 Плiч-о-плiч.
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”.

19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
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, 

04.30 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.35, 14.40 “Свiт навиворiт 10. Бразилiя”.
15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Мама”.
19.20, 02.20 “Секретнi матерiали”.
20.25, 22.15 “Жiночий квартал”.
00.10 Х/ф “Секс-мiсiя”.
05.15 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.25, 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, 12.25 Х/ф “Ульзана”.
13.25 Х/ф “Бiлi вовки”.
15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.25 “Подорожi в часi”.
05.05 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.10 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.00, 13.20 Х/ф “Життя гiрше звичай-

ного”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.20, 22.40 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
23.35 Х/ф “Ейс Вентура: Детектив з роз-

шуку тварин”.
01.40 Х/ф “Беовульф”.

ÑТБ
06.30, 18.00 Один за всiх.
07.45 Ультиматум.
09.30 Т/с “Коли ми вдома”.
12.15 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.10, 22.40 Хата на тата.
23.35 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
01.15 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.20 Вар`яти.
09.00, 23.20 Х/ф “Нерви на межi”.
10.50 Х/ф “Крок вперед”.
13.00 Х/ф “Крок вперед 2”.
15.00 Х/ф “Крок вперед 3”.
17.00 Х/ф “Крок вперед: Революцiя”.
19.00 Х/ф “Крок вперед: Все або нiчого”.
21.10 Х/ф “Давай, танцюй”.
01.15 Х/ф “Брати з Грiмсбi”.
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.
05.15 Рандеву.

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, 05.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.50 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Довга дорога на щастя”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Довга дорога на щастя”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Назавжди”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Назавжди”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.25, 22.10 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
17.30 Х/ф “Кохання не за розмiром”.
19.15 Х/ф “Фатальна красуня”.
21.15 “Орел i решка. Морський сезон”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
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 “Версiя полковника Зорiна”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
14.10, 03.35 “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 Одного разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30 Танька i Володька.
10.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Вийти замiж у високосний рiк”.
15.45 Країна У.
16.35 Казки У Кiно.
17.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач 

Свiтанку”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Х/ф “Титанiк”.

00.30 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Машаєм 
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.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.40, 00.30 Речовий доказ.
10.50 Сучаснi дива.
11.45, 22.45 Чилi: дика подорож.
12.35, 17.15 Тваринна зброя.
13.25 Скептик.
14.25, 19.55 У пошуках iстини.
15.15, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.05 Погляд зсередини.
19.05 Пiдроблена iсторiя.
23.35 Горизонт.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Абiтурiєнтка”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 “Телемагазин”.
08.00, 11.15 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.55 “Зорянi долi”.
12.05 Х/ф “Про принцесу Ясочку”.
13.45 Х/ф “Брати по кровi”.
15.40 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
17.20 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
19.00, 01.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.40 Х/ф “Нi пуху, нi пера!”
23.55 Х/ф “Нiагара”.
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

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

13.40 Х/ф “Онг Бак”.
15.40 Х/ф “База Клейтон”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.05 Х/ф “Мега-пiтон проти Гатороїда”.
00.50 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
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 М/с “Сiмпсони”.
10.50, 01.40 Мамареготала. Найкраще.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Дефективи”.
16.45 Т/с “СуперКопи”.
18.15 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.10 Х/ф “Безчуттєвий”.
23.00 Без краватки.
23.25 Х/ф “Ефект метелика”.
03.20 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30 Тенiс. АТР 500. Роттердам. День 4.
01.05, 08.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. 

Змiшана естафета.
02.00, 07.30 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. 

Етап 7.
02.30, 06.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч 

усьому”.
03.00, 06.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.
04.00 Снукер. Welsh Open. День 4.
08.00 Автоперегони. Формула E. Мехiко. 

Прев`ю.
09.30 Тенiс. US Open. Фiнал. Медве-

дєв - Надаль.
14.00, 16.00, 20.00, 20.30, 22.30 Тенiс. АТР 

500. Роттердам. 1/4 фiналу.
18.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Парма - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Сосьєдад - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.15 Байєр - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.00 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
13.45, 21.15 Yellow.
13.55 Шахтар - Вентспiлс. Контрольна гра.
15.55 Фiорентiна - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
17.40 Бетiс - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
19.25 Верона - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Боруссiя (Д) - Айнтрахт. 

Чемпiонат Нiмеччини.
23.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.55 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
02.15 Баварiя - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Гранада - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 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 Скелетон. Кубок свiту. Сiгулда. За-

їзд 1.
13.00, 18.50 Щоденник Нацiонального 

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

13.05, 15.15, 00.00 Телепродаж.
13.30 Скелетон. Кубок свiту. Сiгулда. За-

їзд 2.
14.30 #ВУкраїнi.
15.00 Плiч-о-плiч.
15.40 Бiатлон. ЧС. Спринт 10 км. Чоловiки.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
19.00 Нацiональний вiдбiр учасника вiд 

України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачення-2020”. Дру-
гий тур.

23.00 Д/с “Боротьба за виживання”.
02.20 Сильна доля.
03.15 Погода.
04.00 Х/ф “Чудернацькi фантазiї Чарлi 

Свона III”.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Сорок вiсiм годин”.
12.05 Х/ф “Iншi сорок вiсiм годин”.
14.10 Х/ф “Некерований”.
16.25, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 02.50 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 “Жiночий квартал”.

Iíòер
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.10 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Приходьте завтра”.
13.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
14.45 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
16.10, 20.30 Т/с “Не жiноча робота”.
20.00 “Подробицi”.
22.15 Х/ф “Принцеса на бобах”.
00.20 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
04.45 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Особливостi нацiональної роботи.

07.35 Я зняв!
09.20 Х/ф “Ейс Вентура: Детектив з роз-

шуку тварин”.
10.55 “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 “Смертельна зброя”.
21.10 Х/ф “Смертельна зброя 2”.
23.10 Х/ф “Святi з Бундока”.
01.20 Х/ф “Мiст шпигунiв”.

ÑТБ
06.10 МастерШеф. Професiонали.
09.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
17.05 Хата на тата.
19.00 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр.
21.25 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр. Пiдсумки голосування.
22.15 Х/ф “Дiвчата”.
23.55 Дiвчата: невiдома версiя.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.30 Вар`яти.
13.00 Хто зверху? (12+).
15.00 Х/ф “Казки на нiч”.
17.00 Х/ф “Дракон Пiта”.
19.00 М/ф “Лiплена”.
21.00 Х/ф “Варта галактики”.
23.40 Х/ф “Воїни свiтла”.
01.30 Х/ф “Сусiди 2”.

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, 05.40 Зоряний шлях.
08.45 Т/с “Дорога додому”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Дорога додому”.
16.50 Т/с “День Святого Валентина”, 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “День Святого Валентина”.
23.10 Х/ф “Служниця трьох панiв”.
01.10, 02.15 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
01.45 Телемагазин.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.40 “Ух ти show”.
09.00 Х/ф “Поспiшай кохати”.
10.50 Х/ф “Кохання не за розмiром”.
12.40 Х/ф “Фатальна красуня”.
14.30, 01.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Кохання без пересадки”.
02.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Х/ф “Викликаємо вогонь на себе”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.00 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Дежа вю”.
21.35 Х/ф “Чужий проти чужого”.
23.30 Х/ф “Лiнiя”.
01.20 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Астерiкс i Земля Богiв”.
12.00 Х/ф “Казкова країна достатку”.
13.10, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
14.35 Сiмейка У.
17.00 Х/ф “Гора мiж нами”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Казки У Кiно.
00.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 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.
06.55, 01.20 Мiстична Україна.
07.50, 18.30 Правда життя.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Таємницi Другої свiтової.
13.15 Земля: наш час.
16.00, 23.40 Чилi: дика подорож.
21.00 Реальна iсторiя Iсуса.
02.05 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Розмах крил”.
07.30, 08.10, 09.20 М/ф.
07.40, 09.30, 03.10 “Телемагазин”.
08.30 “Зiркове життя”.
10.00 “Невiдома версiя”.
10.50 Х/ф “Безстрашна гiєна”.
12.35 Х/ф “Безстрашна гiєна 2”.
14.30 Х/ф “Одиниця з обманом”.
15.50 Х/ф “Снiгова королева”.
17.20 Х/ф “Морозко”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.20 Х/ф “Здивуй мене”.
00.00 Х/ф “Фабрика щастя”.
01.40 Х/ф “Ван Гог не винен”.
03.40 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф “Столик ¹19”.
07.40 “Шаленi перегони”.
08.10 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.10 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Експедицiя “Ноїв ковчег”.
16.30 Х/ф “У пошуках скарбiв нiбелунгiв”.
18.55 Х/ф “Серед бiлого дня”.
20.30 Х/ф “Перше вбивство”.
22.20 Х/ф “Нiндзя”.
00.00 Х/ф “Виворiт мiста”.
01.30 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.05 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Середземноморський Check-in.
12.00 Файна Юкрайна.
14.40 Мамареготала.
18.40 Х/ф “Крик”.

20.50 Х/ф “Крик 2”.
23.00 Х/ф “Ефект метелика 2”.
00.45 Мамареготала. Найкраще.
02.35 Чистоплюї.
03.30 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.30, 19.30 Тенiс. АТР 500. Роттердам. 

1/4 фiналу.
01.15 “Спортивна розмова”.
01.30, 07.30, 10.00 Бiатлон. ЧC. Антхольц. 

Жiнки. Спринт.
02.00 Велоспорт. “Тур Лангкавi”. Етап 8.
02.30 Санний спорт. ЧC. Сочi. Спринт. 

Двiйки.
03.00 Санний спорт. ЧC. Сочi. Спринт. 

Жiнки.
03.30 Санний спорт. ЧC. Сочi. Спринт. 

Чоловiки.
04.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 фiналу.
05.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Тауплiц. HS 235. Квалiфiкацiя.
06.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Змiшана ес-

тафета.
08.30 Тенiс. Australian Open. Огляд.
09.30 Автоперегони. Формула E. Мехiко. 

Прев`ю.
10.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
11.55, 18.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Тауплiц. HS 235.
13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
15.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Естер-

сунд. Жiнки. 10 км. Вiльний стиль.
15.40 Бiатлон. ЧC. Антхольц.Спринт (м).
17.05 Лижнi перегони. Кубок свiту. Естер-

сунд. Чоловiки. 15 км. Вiльний стиль.
20.30, 22.30 Тенiс. АТР 500. Роттердам. 

1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Динамо (К) - Динамо (З). Юнацька 

Лiга УЄФА.
07.45, 18.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
08.10 Осасуна - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.15, 23.40 Yellow.
10.30 Боруссiя (Д) - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.10 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Гранада - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Лейпцiг - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
19.25 Live. Вiльярреал - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.25, 01.40, 03.40 Топ-матч.
21.40 Live. Аталанта - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Барселона - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.50 Фортуна - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Валенсiя - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

14 лютого

15 лютого
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UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.35, 02.00, 

03.30, 05.00 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”. Дру-
гий тур.

12.50, 15.45, 00.00 Телепродаж.
13.05 Д/с “Мегаполiси”.
13.40, 15.30 Плiч-о-плiч.
13.55 Бiатлон. ЧС. Переслiдування 10 км. 

Жiнки.
15.00 #ВУкраїнi.
16.10 Бiатлон. ЧС. Переслiдування 12,5 

км. Чоловiки.
17.00 UA:Бiатлон. Студiя.
17.20 Т/с “Епоха честi”.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 Програма з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф “Чудернацькi фантазiї Чарлi 

Свона III”.
02.20 Сильна доля.
03.15, 04.50, 05.50 Погода.
03.55 Бюджетники.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.10 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
10.55, 02.50 “Свiт навиворiт”.
11.45 Т/с “Не вiдпускай”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.30 Х/ф “Некерований”.
01.15 “Жiночий квартал”.

Iíòер
05.30, 12.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
06.10 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
07.30 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
13.00 Х/ф “Замiж на 2 днi”.
14.50 Т/с “Мене звуть Мелек”.
18.10 Х/ф “Патрiк”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Гра Моллi”.
23.10 Х/ф “Афера по-англiйськи”.
01.00 “Речдок”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Антизомбi. Дайджест.
06.35 Громадянська оборона.
07.20, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф “Смертельна зброя”.
16.40 Х/ф “Смертельна зброя 2”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Смертельна зброя 3”.
22.45 Х/ф “Смертельна зброя 4”.
00.55 Х/ф “Життя гiрше звичайного”.

ÑТБ
06.45 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.05 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
06.00 Таємний агент.
07.20 Таємний агент. Пост-шоу.
08.55, 11.15 Kids` Time.
09.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
09.30 М/ф “Ману”.
11.20 М/ф “Королiвський коргi”.
13.00 Х/ф “Казки на нiч”.
15.00 Х/ф “Дракон Пiта”.
17.00 М/ф “Лiплена”.
19.00 Х/ф “Вiдьмина гора”.
21.00 Х/ф “Варта галактики 2”.
23.50 Х/ф “Орбiта 9”.
01.40 Х/ф “Пустун”.

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.
09.00 Т/с “День Святого Валентина”.
13.10 Т/с “Назавжди”.
17.00 Т/с “На самiй межi”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “На самiй межi”.
23.00 Т/с “Я чекатиму тебе завжди”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Я чекатиму тебе завжди”.
02.45 Х/ф “Служниця трьох панiв”.
04.15 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
05.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.35 Х/ф “Ромео i Джульєтта”.
11.45 Х/ф “Поспiшай кохати”.
13.40, 02.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.00 Х/ф “Матусин синок”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
06.55 “Страх у твоєму домi”.
10.30 Х/ф “Дежа вю”.
12.30 Х/ф “Вiрнi друзi”.
14.20 Х/ф “Зiта i Гiта”.
17.10 Х/ф “Чужий проти чужого”.
19.00 Х/ф “Золоте теля”.
22.15 Х/ф “Пастка 44”.
00.10 Х/ф “Лiнiя”.
02.00 “Легенди карного розшуку”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Марко-Макако”.
11.50 Х/ф “Прекрасний принц i фея Лю-

пина”.
13.00, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
14.00 Сiмейка У.
15.30 Х/ф “Титанiк”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Казки У Кiно.
00.00 Країна У.

01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.10 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.
07.05, 01.25 Мiстична Україна.
07.55, 18.30 Правда життя.
10.10 Речовий доказ.
11.20 Таємницi Другої свiтової.
13.20 Реальна iсторiя Iсуса.
16.00, 23.45 Чилi: дика подорож.
21.00 Земля: наш час.
02.15 Телеформат. Дивись, хто говорить.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф “Нi пуху, нi пера!”
07.10, 09.00, 02.40 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
10.05, 03.10 “Зорянi долi”.
10.55 “Невiдома версiя”.
11.45 Х/ф “Зiрки Егера”.
14.30 Х/ф “Дороги назад немає”.
18.30 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Х/ф “Мiський пейзаж”.
23.35 Х/ф “Вiдданий друг”.
01.05 Х/ф “Петля Нестерова”.
03.30 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.10 “Загублений свiт”.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50 “Шаленi перегони”.
13.05 Х/ф “Орден дракона”.
14.50 Х/ф “Король Артур i лицарi круг-

лого столу”.
16.20 Х/ф “Свiт предкiв”.
17.55 Х/ф “Останнiй легiон”.
19.45 Х/ф “Мiф”.
22.00 Х/ф “Вiдмороженi”.
23.40 Т/с “Команда”.
02.05 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 04.15 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Без краватки.
09.15 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Азiйський Check-in.
12.00 Файна Юкрайна.
15.05 Мамареготала.
19.10 Х/ф “Безчуттєвий”.
21.00 Х/ф “Факультет”.
23.00 Х/ф “Мовчання ягнят”.
01.30 Мамареготала. Найкраще.
03.15 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.15 Автоперегони. Формула E. Мехiко. 

Квалiфiкацiя.
23.55 Автоперегони. Формула E. Мехiко. 

Перегони.
01.05, 04.00, 09.30, 11.55, 18.30 Стрибки 

на лижах з трамплiну. Кубок свiту. 
Тауплiц. HS 235.

02.00, 05.00, 10.30 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Марiбор. Жiнки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

02.30, 06.00 Снукер. Welsh Open. 1/2 
фiналу.

07.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Естер-
сунд. Чоловiки. 15 км. Вiльний стиль.

08.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Спринт.

11.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 
Жiнки. Слалом. Спроба 1.

13.45 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 
Переслiдування.

14.40, 19.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Марiбор. Жiнки. Слалом. Спроба 2.

15.45 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Переслiдування.

16.55 Тенiс. АТР 500. Роттердам. Фiнал.
20.00, 20.45 Снукер. Welsh Open. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Вiльярреал - Леванте. Чемпiонат 
Iспанiї.

07.45, 18.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 
Нiмеччини.

08.15 Лейпцiг - Вердер. Чемпiонат 
Нiмеччини.

10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 15.10, 21.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
12.40, 14.55, 17.55, 18.40, 20.55, 21.40, 

23.55, 01.55 Топ-матч.
12.55 Live. Севiлья - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.45, 16.45, 19.45 Yellow.
15.55 Live. Ювентус - Брешия. Чемпiонат 

Iталiї.
18.55 Live. Майнц - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.55 Live. Реал - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
00.05 Кальярi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
02.10 Кельн - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
04.00 Удiнезе - Верона. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя 16 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 10 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, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Френкі та Джон-

ні одружені»
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Вторгнення на 

землю» +16 

Віâòороê, 11 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 Сільський календар
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, 20.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Дрібка перцю»
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «У пошуках 

часу» +16

Ñереда, 12 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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
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 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф.«Бренда Старр» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Відбір» +16

Чеòâер, 13 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 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15, 21.30 Майстер-клас з Натал-

кою Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Ангел з май-

бутнього» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф. «Уікенд у Бер-

ні» +16 

П’яòíиця, 14 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 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф.«Однокласниці» 

+12 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сільський календар
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф. «Сент Анж» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 15 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 Євромакс
11.30 Shift. Життя в цифрі
12.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф. «Пам’ятай про 

мене» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Те, що ти любиш 
17.15, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 «Начинка»
20.40 Ірина Федишин, Україна ко-

лядує 
22.10, 04.00 Х.ф. «Голлівудський 

фінал» +16
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 16 ëюòого
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30, 15.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
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 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
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. «Новокаїн» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Сент Анж» +16 

  ТТБ
Поíедіëоê, 10 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Марійчин першосвіт
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Двоколісні хроніки.
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Діалоги

13.40 Своя земля 
14.00 Т/с “Епоха честі” 
14.45 Розсекречена історія 
15.40 Д/с “Замки Британії” 
16.20 Школа доступності 
16.25 Лайфхак українською
16.40 Двоколісні хроніки. 
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
18.10 Концерт “Арсен Мірзо-

ян. Київ” 
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
20.50 Тема дня 
21.20 Своя земля
22.05 Розсекречена історія

Віâòороê , 11 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. Спогади 
9.50 Енеїда 
10.40 Бюджетники 
11.05 Лайфхак українською
11.20 Марійчин першосвіт
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Двоколісні хроніки
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Д/ф “Заміновані вірністю” 
15.15 Вавілон 13. Брат
15.20 Розсекречена історія .
16.10 Д/с “Замки Британії” 
17.15 ЗміниТи 
17.35 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
20.50 Тема дня 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Пліч-о-пліч 
22.05 Розсекречена історія

Ñереда, 12 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.50 Енеїда 
10.40 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Марійчин першосвіт, 
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Двоколісні хроніки
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.15 Розсекречена історія 
16.10 Д/с “Замки Британії” 
17.15 Пліч-о-пліч 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня

19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
20.50 Тема дня 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Твій дім 
22.05 Розсекречена історія 

Чеòâер, 13 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.50 Енеїда 
10.40 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Марійчин першосвіт, 
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Двоколісні хроніки 
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.15 Розсекречена історія 
16.10 Д/с “Замки Британії” 
17.15 Пліч-о-пліч
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
20.50 Тема дня 
21.20 Разом
21.45 Своя земля
22.00 Розсекречена історія 

П’яòíиця, 14 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Марійчин першосвіт, 
11.25 Мультфільм “Покахонтас” 
11.45 Мультфільм “Чорний пірат” 
12.15 Двоколісні хроніки
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.15 Розсекречена історія 
16.10 Д/с “Замки Британії” 
17.15 Артефакти 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня 
19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
20.50 Тема дня 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Своя земля 
22.05 Розсекречена історія 

Ñóáоòа, 15 ëюòого
7.00 Мультфільм “Чорний пірат” 
7.45 Марійчин першосвіт 

8.00 “Файний ранок”
9.30 Лайфхак українською
9.45 Школа доступності 
9.55 Бук: Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.15 Щоденник Національного 

відбору учасника від Укра-
їни на Міжнародний пісен-
ний конкурс «Євробачен-
ня-2020» 

10.25 UA: Фольк. Спогади 
11.20 Бюджетники 
11.45 Енеїда 
12.40 Д/Ц “Двоколісні хроніки” 
13.30 Тема дня 
14.00 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
16.15 Розсекречена історія 
17.05 Х/ф “Поряд з Ісусом: Йосип 

з Назарета”
18.45 Сильні 
18.45 Своя земля
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.35 Місто вкрадених квартир 
20.20 Пліч-о-пліч 
20.45 Бук:Маршрут 
21.00 Д/ф «Всесвітня Природна 

Спадщина». США Національ-
ний парк Йєллоустон

21.50 Сильна доля. 
22.45 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”. Franco|

Íедіëя, 16 ëюòого 
7.00 Мультфільм “Чорний пірат” 
7.45 Марійчин першосвіт, 
7.55 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.25 Ти і поліція
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти 
9.55 Мандруємо вдома 
10.05 UA: Фольк 
10.55 Бюджетники. 
11.20 Щоденник Національного 

відбору учасника від Укра-
їни на Міжнародний пісен-
ний конкур 

11.30 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
11.50 Д/ц “Дешевий відпочинок” 
12.15 Д/с” Стань диким з нами” 
12.45 Лайфхак українською
13.00 Своя земля
13.25 Пліч-о-пліч 
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.45 Разом 
15.15 Розсекречена історія 
16.05 Біблійна колекція. Художній 

фільм “Поряд з Ісусом: Ма-
рія Магдалина”

17.40 Пліч-о-пліч 
18.00 #ВУКРАЇНІ
18.30 Населена земля 
18.55 Твій дім 
19:05 ЗміниТи 
19:20 Своя земля
19.35 Пліч-о-пліч 
20.05 Національний відбір учасни-

ка від України на Міжнарод-
ний пісенний конкурс «Євро-
бачення-2020». 
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ЧЕБУРЕКИ  
ПО-ДОМАШНЬОМУ

Чебуреки - національна 
страва багатьох народів. Готу-
ють їх з різними начинками - 
овочами, сиром, яблуками, яго-
дами, і, звичайно, з м'ясом.

ПОТРІБНО: ДЛЯ ТІСТА - 2 скл. 
борошна, 1 скл. води, 1 яйце, 1 ст. 
л. рослинної олії, 1 ч. л. оцту, 1 ч. л. 
цукру, сіль - на кінчику ножа.

НАЧИНКА: 1 кг м'ясного фар-
шу, 3-4 цибулини, 1/2 скл. води, 
сіль, перець, пучок зелені.

ПРИГОТУВАННЯ: з усіх інгре-
дієнтів замісити тісто, накрити 
рушником і дати полежати близь-
ко години. Приготувати фарш: 
до м'яса додати дрібно нарізану 
цибулю, зелень, сіль, перець за 
смаком, воду, добре перемішати, 
фарш повинен бути м'який. Тіс-
то розділити на невеликі порції-
кульки, кожну розкачати в тон-
кий коржик діаметром приблиз-
но 20 см. У центр коржика виклас-
ти порцію фаршу, закріпити краї і 
відразу смажити на олії. Щоб на-
чинка була соковитою, найкра-
ще брати свинину або баранину. 
Якщо вирішили готувати з яло-
вичиною, додайте трохи свинячо-
го сала в фарш, він буде соковиті-
шим. У фарш потрібно додавати 
багато сирої цибулі і не шкодува-
ти води. Смажити чебуреки в гли-
бокій сковороді у великій кількос-
ті олії на сильному вогні відразу 
після формування.

ХРУСТКЕ ТІСТО  
ДЛЯ ЧЕБУРЕКІВ

ПОТРІБНО: 250 мл води, 300 г 
борошна, 1 ст. л. рослинної олії,1 ч. 
л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: хрустке тіс-
то для чебуреків готуємо в гли-
бокій ємності. Налити в неї воду, 
далі всипати борошно з сіллю та 
додати олію. Добре вимісити тіс-
то. Як тільки тісто перестане при-
липати до рук, стане пружним і 
еластичним, його потрібно загор-
нути в харчову плівку і прибрати 
в холодильник. Через півгодини 
можна готувати чебуреки.
НЕЗВИЧАЙНІ ЧЕБУРЕКИ 

НА МІНЕРАЛЦІ
ПОТРІБНО: 3 скл. борошна, 

0,5 ч. л. солі, 0,5 ч. л. цукру, 1 скл. 
холодної води (мінералки газова-
ної, краще), 125 г розтопленого 
маргарину.

ПРИГОТУВАННЯ: борош-

но, сіль і цукор змішати, додати 
холодну газовану воду, виміша-
ти ложкою, додати розтоплений 
маргарин. Замісити тісто. За по-
треби, можна підсипати трішки 
борошна. Покласти в холодиль-
ник не менше, ніж на 2 год. (мож-
на на ніч). Розкачувати тонко, 
вирізати кола, викласти начин-
ку (заправлений фарш, до нього 
можна додати трішки води, щоб 
був соковитішим), смажити з двох 
боків на олії.

ЧЕБУРЕКИ З ГРИБАМИ 
ТА СИРОМ

ПОТРІБНО: 250 мл мінераль-
ної води, 1 ч. л. солі, 2 ч. л. цукру, 
1 яйце, 4 скл. борошна, 500 г гри-
бів, 150 г твердого сиру, 5 пер зе-
леної цибулі.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби об-
смажити на сковороді, охолодити, 
додати тертий сир, дрібно наріза-
ну зелену цибулю, посолити та пе-
ремішати. Всі інгредієнти зміша-
ти та дати тісту відпочити, накри-
ти серветкою на 20 хвилин. З тіс-
та зробити кульки, розкачати, в 
середину покласти начинку, краї 
защипнути. Обсмажити на розжа-
реній олії до золотистого кольору 
з кожного боку.

ХАЧАПУРІ З СИРОМ  
І ЗЕЛЕННЮ

ПОТРІБНО: для тіста - 200-
250 г сиру, 150 г вершкового мас-
ла, 1\4 ч. ложки цукру, 2 яйця, бо-
рошно, 1\5 ч. ложки соди.

НАЧИНКА: 200-300 г сиру, час-
ник до смаку (від 1 зубчика до го-
лівки), свіжа зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: пачку сиру 
змішати з розтопленим вершко-
вим маслом, додати соду, погаше-
ну оцтом, цукор, яйце. Всипати бо-
рошно та замісити тісто. Приготу-
вати начинку: натерти сир, зміша-
ти з яйцем і ложкою сметани, до-
дати дрібно нарізаний часник і зе-
лень. Тісто розділити на дві части-
ни та розкачати у вигляді круглих 
коржів. На нижній корж викласти 
начинку, краї верхнього коржа за-
гнути під нижній. Верх змастити 
яйцем, проколовши в кількох міс-
цях виделкою. Випікати 45 хви-
лин на маленькому вогні.

ЛІНИВІ БІЛЯШІ
ПОТРІБНО: 1 яйце, 400 мл ке-

фіру чи кислого молока, 1 ч. л. цу-
кру, 2,5-3 скл. борошна, 0,5 ч. л. 
соди, 0,5 ч. л. солі.

НАЧИНКА: 300 г м’ясного 
фаршу, 1 невелика цибулина, 2 
зуб. часнику, сіль за смаком, чор-
ний мелений перець за смаком, 1 
ст. л. подрібненої зелені (зелена 
цибуля, кріп), соняшникова олія 
для смаження.

ПРИГОТУВАННЯ: у борош-
но всипати цукор, сіль, соду, вби-
ти яйце, влити кефір і ретельно 
вимішати. Тісто має бути, як гус-
та сметана. Якщо зарідке, досип-
те ще борошна. У фарш потерти 
цибулину, посолити, поперчити і 
вимішати. Фарш викласти у тісто, 
всипати зелень і все вимішати. На 
сковороду налити кілька ложок 
олії і, коли вона розігріється, лож-
кою викладати тісто. Смажити, як 
оладки: з обох боків. 

БІЛЯШІ В ДУХОВЦІ
ПОТРІБНО:  для тіста - 4 

склянки борошна, 360 мл води чи 
молока, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 2 
ч. л. сухих дріжджів, 2 ст. л. олії, 1 
білок. 

НАЧИНКА: 500 г свинно-
яловичого фаршу, 2 цибулини, 
сіль, перець за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: зміша-
ти молоко (воду), борошно, цу-
кор, сіль, дріжджі і олію. Виміша-
ти і поставити в тепле місце на 
підйом. Обсмажити на рослинній 
олії половину цибулі. У фарш до-
дати смажену і сиру цибулю, сіль, 
перець. Добре перемішати і вли-
ти трохи води для отримання со-
ковитого фаршу. Розкачати тіс-
то в тонкий пласт і вирізати кру-
жечки, діаметром 6-8 см. На серед-
ину кожного кружечка виклас-
ти фарш, по колу обмастити тіс-
то білком, зверху покласти дру-
гий кружечок тіста і защипнути 
по колу. Обсмажити біляші з обох 
боків, потім викласти на деко і на-
крити фольгою. Поставити в ро-
зігріту до 175 градусів духовку, 
приблизно, на 20 хвилин. Після 
цього біляші скласти в кастру-
лю і накрити кришкою або руш-
ником. Остиглі біляші виходять 
м’якенькими.
ПИРІЖКИ З КВАШЕНОЮ 

КАПУСТОЮ

ПОТРІБНО: 0,5 л води, 3 ст. л. 
олії, 30 г дріжджів, цукор і сіль, бо-
рошно, квашена капуста, цибули-
на, олія для смаження.

ПРИГОТУВАННЯ. розвести 
дріжджі в невеликій кількості те-
плої води зі щіпкою цукру. У про-

сіяне борошно всипати сіль, вли-
ти воду, 3 столові ложки олії, роз-
чинені дріжджі і вимісити тісто. 
Поки воно підходитиме, готуємо 
начинку. Капусту, якщо дуже кис-
ла, промити або злегка вимочи-
ти. Відтиснути і підсмажити з ци-
булею на олії, додавши за смаком 
спеції. Для приготування пиріж-
ків шматочки тіста розкачувати 
на палянички, класти по центру 
начинку, защипувати і, коли тро-
хи підростуть, смажити на олії з 
обох боків.

МІНІ-ПАМПУШКИ  
З «NUTELLA»

ПОТРІБНО: 200 борошна, 2 
яйця, 60 г цукру, 250 г нежирного 
сиру, 0,5 ч. л. солі, 0.5 пачки ваніль-
ного цукру, 2 ч. л. розпушувача, 
олія для смаження, цукрова пудра 
для посипання, 3 ст. л. «Nutella» 
або вареного згущеного молока.

ПРИГОТУВАННЯ: у великій 
мисці змішати яйця, цукор, ва-
нільний цукор, сир, сіль. Борошно 
просіяти з розпушувачем, дода-
ти до яєчно-сирної суміші і пере-
мішати до однорідності. Нагріти 
олію. За допомогою ложки сфор-
мувати пампушки. Опускати по 
2-3 штуки в розігріту олію. Обсма-
жувати кожен по 2 хв. з обох боків. 
Пампушки робити маленького 
розміру, інакше вони всередині не 
просмажаться. Після обсмажуван-
ня викласти готові пампушки на 
паперові серветки для видалення 
зайвого жиру. При подачі посипа-
ти цукровою пудрою.

ПАМПУХИ  
«ЯК ПУШИНКА»

ПОТРІБНО: 460 г борошна, 
120 г вершкового масла розто-
пленого, 2 яйця, 20 г свіжих дріж-
джів, 100 мл молока кімнатної 
температури, 100 г цукрової пу-
дри, 2 пакетики ванільного цукру, 
200 г відвареної картоплі

ПРИГОТУВАННЯ: борошно, 
цукрову пудру, злегка збиті яйця 
і охолоджене розтоплене верш-
кове масло помістити в глибоку 
миску. Дріжджі розчинити в мо-
лоці, збити за допомогою видел-
ки і влити до решти інгредієн-
тів. Додати в тісто ванільний цу-
кор. Замісити однорідне тісто. 
Відварену картоплю потовкти в 
пюре. Остудити і додати до тіста. 
Ще раз добре замісити тісто і мі-
сити 4-5 хвилин до еластичнос-

ті. Воно має бути м'яким і не дуже 
липнути до рук. Тісто помісти-
ти в глибоку миску, накрити ку-
хонним рушником і залишити на 
1 годину 30 хвилин підходити. 
Воно має вирости в два рази. Тіс-
то обім'яти і розкачати на приси-
паній борошном поверхні товщи-
ною приблизно 1 см. Можна ви-
різати з нього кружечка і готува-
ти без начинки або ж  начинити 
їх варенням. Розділити тісто на  2 
однакові частини і за допомогою 
кола для вирізання або невели-
кого горнятка чи склянки, злегка 
втиснути в тісті, на одній полови-
ні, кола (для розмітки), але не до 
кінця. У центр кожного кола по-
класти трохи варення. Акуратно 
накрити другою половиною тіс-
та. Тепер вирізати пампушки та-
ким чином, щоб гірка з варенням 
була  посередині. Залишки тіста 
знову замісити, розкачати, вико-
нати те ж саме або ж просто вирі-
зати пампухи без начинки, з дір-
кою чи без. Якщо будете розка-
чувати тісто для пампухів без на-
чинки, тоді товщина розкачано-
го тіста має становити 2 см. Пам-
пухи викласти на присипану бо-
рошном поверхню, прикрити ку-
хонним рушником і залишити на 
30 хвилин. У каструлі чи сковорід-
ці розігріти олію і смажити пам-
пухи. Вийняти на тарілку, засте-
лену паперовим рушником. Дати 
трохи охолонути і щедро посипа-
ти цукровою пудрою.

ПАМПУШКИ ШВИДКІ 
СИРНІ З ЯБЛУКОМ

ПОТРІБНО: по 100 г сметани, 
кефіру і сиру, 1 велике яйце, 1 ве-
лике яблуко (потерти без шкір-
ки), 350 г борошна, 2 ч. л. розпу-
шувача, по 2 ст. л.  рому (горілки, 
коньяку) і олії, 0.5 ч. л. кориці, 1 
ч. л. цедри лимона, ванільний цу-
кор, борошно (має бути, як густа 
сметана).

ПРИГОТУВАННЯ: яйце, сме-
тану, кефір, сир, цукор, дрібку солі 
збити міксером. Акуратно вимі-
шати з борошном, додати решту 
складників. Розігріти олію, за до-
помогою двох чайних ложок на-
бирати тісто і викладати неве-
личкі пампушки у олію. Смажити 
до готовності. Цікаво дивитися, 
як вони самі перевертаються на 
інший бік. Викладати на паперо-
ві серветки, посипати цукровою 
пудрою.

Смажимо  
ЧЕБУРЕКИ 
і ПАМПУХИ!
11 оригінальних рецептів страв у фритюрі, якими можна потішити рідни

!!
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1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

Місцезнаходження юридичної осо-
би: 48150,Тернопільська,область,Теребо
влянський район, с. Підгайчики, вул. Га-
йова, 20.

Тел. (03551)  4-86-23.        
Директор – Яременюк Дмитро 

Дмитрович.   
2. Планована діяльність, її харак-

теристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характе-

ристика.
Мале підприємство «Каменяр» пла-

нує видобування  вапняків та піско-
виків на Підгайчицькому родовищі на 
двох земельних ділянках.

Ділянка №1 Підгайчицького ро-
довища (Ділянка Західна) вапняків 
та пісковиків площею 9,78 га. Родови-
ще вперше було розвідане у 1984 р. ге-
ологічною партією “Геолстром” респу-
бліканського тресту “Промбудматеріа-
ли“.   

В липні 2016 року проведено по-
вторну геолого-економічну оцінку ро-
довища. 

Запаси вапняків і пісковиків затвер-
джено рішенням ДКЗ України прото-
кол №3614 від 20.07.16 р.  по категорі-
ях (тис.м3): 

Вапняків      А+В + С1 -699  (А-136; 
В-384; С1  -179);

Пісковиків   А+В+ С1 -1134 (А-184; 
В-748; С1  -202).

Річна потужність підприємства до-
сягнута - 10.0 тис.м3. 

Проектна потужність 50.0 тис.м3.
Площа родовища 9,78 га.
Гідрогеологічні та гірничо-

геологічні умови родовища сприятли-
ві для його розробки відкритим безви-
буховим методом. Еколого-геологічні 
умови родовища також сприятливі для 
його розробки.

Ділянка №2 Підгайчицьке ро-
довище пісковиків площею 1,0 га. 
Родовище розвідане в 2019 році. За-
паси пісковиків затверджено рішен-
ням ДКЗ України протокол № 4839 від 
01.08.2019 р.  по категорії А -27.7 тис.м3. 

Площа родовища 1.0 га.
Гідрогеологічні та гірничо-

геологічні умови родовища сприятли-
ві для його розробки відкритим безви-
буховим методом. Еколого-геологічні 
умови родовища також сприятливі для 
його розробки.

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища вибуховим ме-

тодом з паралельним просуванням 
фронту робіт з внутрішнім і зовнішнім 
відвалоутворенням.. Для попередньо-
го розпушення скельних порід засто-
совується буровибуховий метод сверд-
ловинних зарядів. Застосування дано-
го методу є не доцільним так як при ви-
добуванні корисної копалини вибухо-
вим методом відбувається значне руй-
нування породи.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась.
3. Місце провадження планова-

ної діяльності, територіальні альтер-
нативи.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернати-
ва 1.

Планова діяльність щодо видобу-
вання вапняків та пісковиків на Ділян-
ці №1 Підгайчицького родовища (Ді-
лянка Західна) площею 9,78 га буде 
здійснюється на території Тернопіль-

ської області, Теребовлянського району, 
1.0 км на захід від с. Підгайчики.

Планова діяльність щодо видобу-
вання пісковиків на Ділянці №2 Підгай-
чицького родовища площею 1,0 га буде 
здійснюватись на території Тернопіль-
ської області, Теребовлянського району, 
1.0 км на південь від с. Підгайчики.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернати-
ва 2.

Територіальна альтернатива не 
розглядалась, оскільки родовище те-
риторіально прив’язане до покладів ко-
рисних копалин.  

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Визначається забезпеченням робо-
чими місцями працездатного населен-
ня, сплатою податків в місцеві бюдже-
ти, покращенням економічної ситуації 
регіону.

5. Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо)

Ділянка №1 Підгайчицьке родо-
вище (Ділянка Західна) вапняків та 
пісковиків.

Загальна площа родовища стано-
вить – 9,78 га.

Річна потужність підприємства з 
видобування корисної копалини досяг-
нута - 10.0 тис.м3.  Проектна потужність 
50.0 тис.м3.

Ділянка №2 Підгайчицьке родо-
вище пісковиків.

Загальна площа родовища стано-
вить – 1,0 га.

Річна продуктивність кар’єру по ко-
рисній копалині – 1,02 тис. м3, по роз-
криву – 1,0 тис.м3.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обся-

гів викидів забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел;

- акустичне забруднення, розра-
хунковий гранично допустимий рівень 
якого в житловій забудові менше допус-
тимого рівня шуму на території населе-
них місць;

- дотримання вимог Водного кодек-
су. 

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
щодо територіальної альтернати-

ви 1
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та 

довгострокове користування.
щодо територіальної альтернати-

ви 2
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна 

підготовка і захист території за аль-
тернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної докумен-

тації;
- розміщення тимчасових примі-

щень, необхідних для ведення робіт;
- доставку на об’єкт необхідних ме-

ханізмів, сировинних ресурсів;
- проведення гірничо-капітальних 

робіт;
- дотримання технології, що перед-

бачена проектом, при розробці родови-
ща, щоб уникнути ерозійних процесів;

- проведення рекультивації відпра-

цьованого кар’єру.
щодо технічної альтернативи 2
технічна альтернатива 2 не розгля-

далась. 
щодо територіальної альтернати-

ви 1
- польове обстеження ділянки ро-

довища;
- топографо-геодезичні вишуку-

вання;
- винос в натуру і закріплення на 

місцевості параметрів родовища.
 щодо територіальної альтерна-

тиви 2
територіальна альтернатива не 

розглядалась.
8. Сфера, джерела та види мож-

ливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
- атмосферне повітря - технологіч-

не обладнання, кар’єрна техніка та авто-
транспорт;

- водне середовище - обсяги водо-
користування. Водоносні  горизонти 
розвідувальними  виробітками  не  ви-
явлені;

- ґрунти - утворення відходів, та по-
дальше поводження з ними;

- рослинний і тваринний світ - опо-
середкований вплив - присутність лю-
дей та обладнання на технологічних 
майданчиках:

- вплив на клімат і мікроклімат - 
відсутній; 

- вплив на техногенне середовище 
- відсутній. 

щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається. 
щодо територіальної альтернати-

ви 1
- соціальне середовище - можливе 

перевищення гігієнічних нормативів 
допустимого вмісту хімічних речовин 
в атмосферному повітрі, перевищення 
санітарних норм допустимого шуму;

- порушення правового режиму 
зон санітарної охорони водних об’єктів 
та режиму господарської діяльності в 
межах прибережної захисної смуги. 

щодо територіальної альтернати-
ви 2 

не розглядається.
9. Належність планованої діяль-

ності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно ст.3 п.3 ч.1 Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля» Ділян-
ка №1 - Підгайчицьке родовище (Ділян-
ка Західна) вапняків та пісковиків пло-
щею 9,78 га та Ділянка №2  Підгайчиць-
ке родовище пісковиків площею 1,0 га 
відносяться до другої категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля 
і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
а саме: видобування корисних копалин, 
крім корисних копалин місцевого зна-
чення, які видобуваються землевласни-
ком чи землекористувачем в межах на-
даних їм земельних ділянок з відповід-
ним цільовим використанням

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного тран-

скордонного впливу (зачеплених 
держав)

Транскордонний вплив на довкіл-
ля відсутній.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з ОВД, буде ви-
конаний у відповідності з ст. 6 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля” №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопільський 
регіональний центр з гідрометеороло-
гії на інформацію про багаторічні кліма-
тичні характеристики у місці здійснен-
ня планової діяльності.

Надання запиту у Департамент еко-
логії та природних ресурсів Тернопіль-
ської ОДА на інформацію про величини 
фонових концентрацій забруднюючих 
речовин у атмосферному повітрі.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та Можливості для участі в 
ній громадськості

 Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцін-
ці впливу на довкілля відповідно до За-
кону України “Про оцінку впливу на до-
вкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля; 

- проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим орга-
ном звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

- врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рі-
шення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість 

надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та планованої діяльності, а та-
кож взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено в ого-
лошенні про початок громадського об-
говорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлен-
ня). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде: 

виконання умов  дії спеціального 
дозволу №2851 від  29 листопада 2002 
року на користування надрами з метою 
видобування вапняків і пісковиків Під-
гайчицького родовища (Ділянка За-
хідна) площею 9,78 га отримання спеці-
ального дозволу на користування над-
рами з метою видобування пісковиків 
Підгайчицького родовища площею 
1,0 га, що видаються Державною служ-
бою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

 Управління екології та природ-
них ресурсів Тернопільської облас-

ної державної адміністрації, що роз-
ташоване за адресою: 46008, вул. 

Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: 
eko_ter@eco.te.gov.ua, Груніна С.О. 

тел./факс (0352) 22-00-20.

__________________________________________________________________________________________________________    
(дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Мале підприємство «Каменяр»  (код ЄДРПОУ 23594172)

інформує про намір провадити плановану діяльність  
та оцінку її впливу на довкілля.
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Вітаємо!
Дорогу донечку, милу сестричку

Ірину Дідик 
із с. Вікнини Збаразького району 

з 20-річчям!

Вітаємо!
Доброго синочка, люблячого братика

Андрія Дідика
з Днем народження!

 З Днем народження вітаєм,
Першим будь, перемагай,
Сили духу та терпіння
Ти ніколи не втрачай.
Будь здоровим та щасливим,
Досягни скоріш мети,
З гумором та оптимізмом
Ми вперед бажаєм йти.
Зичимо, щоб все вдавалось,
Щоб удача не минала.
Для Тебе світять хай всі зорі,
Прихильної бажаєм долі! 
Хай збуваються найкращі мрії,
Лихо ніде не спіткає,
Нехай Тебе на життєвім шляху
Ангел надійно охороняє! 

З любов’ю - мама Оля, тато Вася, сестрички Марічка та Іринка.

Святкуєш Ти свій ювілей 
У колі друзів та гостей. 
І квітнеш, наче маків цвіт, 
В свої прекрасні 20 літ. 
Це - вік очікувань та мрій, 
І на дорозі осяйній 
Вдивляєшся уважно вдаль: 
Що жде там - радість чи печаль? 
А все там буде. Це - життя, 
Нема в минуле вороття. 
І сором щоб Тебе не пік, 
Живи достойно кожен рік. 
І щиро зичим в 20 літ: 
Залишити помітний слід, 
А також справи чималі 
На рідній матінці-землі. 
Надійні, віримо, мости 
До щастя побудуєш Ти. 
По них вперед сміливо йди, 
Хай успіх жде тебе завжди. 
І в вихорі щоденних справ 
Своє кохання не проґав. 
А стрінеш хлопця-молодця, 

З ним без вагань йди до вінця. 
І буде вдячна Україна, 
Коли їй подаруєш сина. 
А буде донька – не біда, 
Бо ти ще віком молода, 
А значить, буде ще і син, 
І, впевнені, що не один. 
Хай буде світлим день оцей, 
Весь час, не тільки в ювілей. 
Щоб на такі забави нас 
Ти запросила ще не раз!

З любов’ю - мама Оля, тато Вася, 
сестрички Марічка  

та братик Андрійко.

Вітаємо!
Дорогих внуків і племінників 

Ірину та Андрія Дідиків
з с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження!
Щастя Вам зичимо, ніжності й тепла,
Море щирих  друзів, здоров’я, добра,
Нехай для Вас ранки будуть золоті,
Хай цвітуть троянди у Вашім житті. 
Хай крокують поруч вірність і кохання ,
Збудуться всі мрії, задуми, бажання.
Хай в Ваші дороги не ввійдуть тривоги
І не стане горе на Вашім путі,
Хай удача й радість, любов і повага
Завжди будуть поруч у Вашім житті! 
Хай сили небесні Вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.

З любов’ю – бабуся Віра, дядько Вітя, 
тьотя Валя і братик Нікіта.

Вітаємо! 
Добру, щиру, життєрадісну, дорогу 

нашу мамочку
Василину Іванівну Семенків

з Тернополя
з ювілеєм!

Сонця Вам! За шибкою, в душі,
В настрої, у почуттях, у мріях.
 Хай достатком колосяться дні,
Щедрі лиш на радісні події.
Добрий ангел Вас нехай хранить,
Хай міцними будуть його крила,
Хай Вас діти радують щомить,
Будьте завжди радісні й щасливі. 
Хай роки і далі пливуть тихо,
Життя буяє весело навкруг,
Нехай ніколи в нім не буде лиха,
 Хай квітне доля, як весняний луг!
Зозуля нехай ще сто літ накує,
Спасибі за те, що Ви у нас є! 

З любов’ю – дочки Неля та Оксана 
із сім’ями, сини Ігор та Андрій з 

сім’ями, чоловік Олег.

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНІВНА ШЕВЧЕНКО 
народилася 

12 березня 1935 року
в м. Кривий Ріг в сім’ї шахтаря. 

Закінчила Київський державний 
університет імені Т.Г. Шевченка. 

Кандидат педагогічних наук. 
Трудову діяльність розпочала у 

1954 році. Працювала старшою піонер-
вожатою, вчителем географії в школі. 
З 1957 року – секретар Криворізького 
міськкому комсомолу. З 1960 року – се-
кретар Дзержинського райкому партії у 
м. Кривий Ріг. 1962-1969 рр. – секретар  
ЦК ЛКСМУ. З 1969 року – заступник Мі-
ністра освіти УРСР. З 1972 року – голова 
Президії Українського товариства друж-
би і культурних зв’язків із зарубіжними 
країнами. 

З 1975 року – заступник голови Пре-
зидії Верховної Ради Української РСР. 
1985-1990 рр. – голова Президії Верхо-
вної Ради України. 

Обиралася депутатом Верховної 
Ради УРСР дев’ятого, десятого та оди-
надцятого скликань та депутатом Вер-
ховної ради СРСР десятого і одинадця-
того скликань.

З 1997 року – на громадській робо-
ті – Почесний Президент Національно-
го фонду «Україна - дітям». З 2001 року 
– Голова Правління Всеукраїнського 
благодійного фонду сприяння розви-
тку фізичної культури, спорту і туризму. 
Голова Конгресу ділових жінок України.

Нагороджена орденами Жовтневої 
революції, Дружби Народів,  Трудового 
Червоного прапора, орденом Княгині 
Ольги третього ступеня, медалями Сою-
зу РСР та країн соціалістичної співдруж-
ності, має звання «Відмінник народної 
освіти СРСР».

Нехай земля буде пухом цій великій, 
неординарній Людині! Вічна пам’ять! 

Від імені членів Конгресу 
ділових жінок Тернопільщини – 

голова Михайлина ЧЕРНИШ. 

Замість квітів на свіжу могилу
Пішла з життя чиста і світла Людина. Залишила 

глибокий сум та печаль у серцях усіх, хто знав і любив 
цю незвичайну Жінку, хто працював з нею поруч.Вітаємо!

працівників Почаївського психонев-
рологічного будинку-інтернату 

іменинників лютого 2020 р.!
Володимира Репельського, 

Ольгу Кліменчук, 
Олексія Самчука,

 Лесю Ломоносову,
 Ніну Каняєву, Софію 

Твердохліб, Григорія Бондара!   
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!                        

   З повагою,  колектив Почаїв-
ського  психоневрологічного 

будинку-інтернату

Вітаємо!
Доброго сина і зятя, турботливого 

татуся, люблячого чоловіка
Михайла Петровича 

Іванишина
з Кременця
з ювілеєм!

З ювілеєм сердечно вітаєм,
Нехай сонячний буде Ваш вік,
Ми всією душею бажаєм
Здоров’я, щастя і многая літ!
Скільки років Вам – не питаєм, 
Хай їх лічить зозуля в гаю,
Ми із тими роками вітаєм,
Що прийшли в цю чудову пору.
Зичим радості, щастя людського
І, звичайно ж, здоров’я міцного,
Любові, натхнення і нових сподівань,
Та здійснення усіх чудових бажань!

З повагою та любов’ю –
 мама Ольга, тато Петро,

 теща Марія, дружина Юля, 
син Вадим, донька Ірина.

Магнітні бурі в лютому виникати-
муть сім разів. Спалахи на сонці відбу-
ватимуться з невеликою періодичніс-
тю протягом усього місяця.

Перші коливання прогнозуються в 
перших числах місяця – з 4 по 6 лютого. 

Після короткої перерви, геомагніт-
ний шторм знову набере обертів. Вже 
10 лютого очікується магнітна буря 
середньої інтенсивності, яка негативно 
позначиться на стані навіть абсолютно 
здорових людей, які не страждають на 

метеозалежність. Фахівці попереджа-
ють, що в період сплеску сонячної ак-
тивності може боліти голова, підвищу-
ватися тиск і виникнути безсоння.

Друга половина лютого, за про-
гнозом, буде досить спокійною — по-
тужних магнітних коливань не перед-
бачається. В кінці місяця — з 23 по 28 
лютого — невеликі сонячні спалахи 
будуть охоплювати нашу планету, але 
значних неприємностей вони не при-
несуть.

Магнітні бурі в лютому




