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12 лютого - хмарно, сніг, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 1-3 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.34, захід - 17.31. 

13 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 0-1 моро-
зу, вдень 0-3 градуси тепла. Схід сонця - 7.32, 
захід - 17.33. 

14 лютого - хмарно, дощ зі снігом, тем-
пература повітря вночі 2-3 морозу, вдень 1-3 
градуси тепла. Схід сонця - 7.30, захід - 17.34. 

15 лютого - хмарно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1, вдень 0-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.29, захід - 17.36. 

16 лютого - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 1-2 граду-
си морозу, вдень 2-3 градуси тепла. Схід сон-
ця - 7.27, захід - 17.38. 

17 лютого - хмарно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-4, вдень 9-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.25, захід - 17.38.

18 лютого - хмарно, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 4-5, вдень 4-6 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.23, захід - 17.41.

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!
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10-11 стор.

Талановита художниця з Латвії навчає дітей 
унікальної техніки сучасного мистецтва

Школу повітряного пензля 
створили у Зарваниці

Вода 
стала 

золотою: 
і за кольором, 

і за ціною
Після лютневого 
подорожчання 
вартість холодної 
води у Тернополі -  
чи не найвища  
в Україні 19  

стор.

8  
стор.

«Бо потім 
каяття буде 

нестерпним...»

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”Стаж для пенсії: 

як купити, скільки 
коштує та кому 
це потрібно 4 стор.
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Незважаючи, що наша дер-
жава - аграрна, українці за про-
довольчу продукцію платять до-
рожче, як сусіди. Експерти підра-
хували: сезонні коливання вар-
тості продуктів у згаданій Поль-
щі, як і майже в усій Європі, скла-
дають 2-3, зрідка - 4-5 відсотків. 
Виняток - ціни на огірки, помідо-
ри, перець, гриби. У період пікової 
пропозиції та під час умовного де-
фіциту різниця між вартістю ся-
гає «величезних» 10-15 відсотків. 
Українця ж «не дивує» різниця у 
70-100 і навіть у 150 відсотків. 

Щодо промислових товарів, 
то, скажімо, якісний одяг та взут-
тя в Україні для людини з міні-
мальною зарплатою надто доро-
гі. Пенсіонерів узагалі шкода. Ба-
гатьох виручає секонд-хенд, який, 
до речі, також недешевий. 

Стосовно брендових речей, то 
в Україні доволі високе, порівняно 
з європейським, ввізне мито - іно-
ді сягає до 40 відсотків. Та й посе-
редники хочуть заробити на вве-

зенні товарів. І не якісь там копій-
ки. В результаті ціни фантастичні 
не те, що для пересічного україн-
ця, а й із середнім достатком.         

Але повернемось до продо-
вольства. Частка витрат на харчу-
вання в Україні залишається одні-
єю з найвищих у світі. Наша краї-
на - на 93 місці зі 100 в рейтингу 
за видатками на їжу, який скла-
ло Міністерство сільського гос-
подарства США (USDA). За повідо-
мленням Інституту аграрної еко-
номіки України, понад 42 відсо-
тки доходів у нас витрачають на 
продукти харчування. Наші «сусі-
ди» за витратами - Уганда, Казах-
стан, Ангола, Бангладеш, Нігерія.

У жителів багатих країн, як от 
США, Великої Британії, Ірландії, 
Канади, Швейцарії, Австралії, Ав-
стрії йде на харчі менше 10 від-
сотків. У Німеччині, Нідерландах, 
Фінляндії, Катарі, Бельгії, Півден-
ній Кореї - до 15 відсотків. У Поль-
щі, Словаччині, Угорщині, Болга-
рії, Ізраїлі, Китаї, Туреччині та де-

яких інших країнах - 16-25 відсо-
тків. У Білорусі, Грузії, Росії, Узбе-
кистані, Йорданії, Індії, Македонії, 
Парагваї - у межах 30 відсотків.

За даними Держстату, у 2018 
році найбільше грошей українців 
пішли на м’ясо, хліб, молоко, сир, 
масло, овочі та картоплю. Порів-
нянно з 2017 роком, зросли ви-
трати на всі групи продуктів хар-
чування. Скільки грошей пішло 
на продукти у 2019-му, підраху-
ють згодом… 

Реальні доходи для більшос-
ті українців змушують витрачати 
майже всі кошти на найнеобхідні-
ші товари й послуги, перш за все, 
на продукти харчування, і не до-
зволяють робити заощадження. 
Такий висновок старшого науко-
вого співробітника відділу еконо-
міки агровиробництва та міжна-
родної інтеграції НАЦ «Інститут 
аграрної економіки», к.е.н. Бог-
дана Духницького. Адже реаль-
ні доходи для багатьох людей - це 
далеко не середньостатистичні 

цифри, які оприлюднюють офі-
ційні відомства.  

Щодо високих цін, то експерти 
вказують на декілька основних 
причин. Це, зокрема собівартість 
вітчизняного тваринництва - ві-
тчизняні потужності з виробни-
цтва м’яса та молока неефектив-
ні, порівняно з європейськими 
фермерськими господарствами. 
Відсутність нормальних умов для 
зберігання овочів та фруктів: зна-
чна їх частина псується. Антикон-
курентні змови, оскільки всі по-
тужності сконцентровані в руках 
кількох холдингів. І це дає змогу 
їхнім власникам «домовлятися» 
про цінову політику. Тож найбіль-
ші виробники накручують мар-
жу на свою продукцію до 40 від-
сотків собівартості. Куди дивить-
ся Антимонопольний комітет? Та-
кож на ріст цін впливає ажіотаж, 
який на совісті виробників, про-
давців та посередників. Ціна до-
лара. Підвищені пенсії, зарплати 
тощо. Але, за словами голови Асо-
ціації постачальників торговель-
них мереж Олексія Дорошенка, 
одна з визначальних причин різ-
ниці в українських і, наприклад, 
у польських цінах - система опо-
даткування. У Польщі середній 
розмір ПДВ на товари продукто-
вої групи становить 5 відсотків. В 
Україні - 20!  

У багатьох країнах до питання 
оподаткування підходять мудро - 
задля забезпеченням преферен-

цій для продукції власного вироб-
ництва та підтримки виробни-
ків соціальних товарів. Тому роз-
мір ПДВ у тій же Польщі на деякі 
групи товарів може бути нуль від-
сотків. А на деякі - до 23-х. Завдя-
ки таким преференціям у Польщі 
та в країнах Балтії наша курятина 
дешевша, ніж в Україні. А в Іспанії 
дешевша, ніж у нас, українська со-
няшникова олія.

А тим часом в Україні міні-
мальна зарплата в 8-12 разів мен-
ша, ніж у багатих країнах ЄС. Міні-
мальна місячна платня становить 
нижче 600 євро на сході та  понад 
1500 євро на північному заході ЄС, 
повідомляє Євростат. Так, у січні 
цього року найнижча мінімальна 
зарплата в ЄС була в Болгарії - 312 
євро. В інших країнах, розташо-
ваних на сході ЄС, - від 400 до 600 
євро на місяць. 

Мінімальна платня в Україні 
з 1 січня 2020 року - 4723 гривні 
(близько 170 євро). І з цієї мізерії 
на податки йде 921 гривня, плюс 
більшу суму податків сплачує за 
працівника роботодавець. Тож 
«на руки» «мінімальники» отри-
мують 3802 гривні. Фактично, 
від підвищення виграв бюджет. А 
оскільки зроста-
ють ціни, то...

«Європейські» ціни спустошують гаманці українців: 
підвищена «мінімалка» не рятує 
Що в Україні «європейське»? 

Ціни! За багатьма ціновими 
показниками Україна, при-

міром, обігнала Польщу. Це при тому, 
що зарплати двох країн годі порівню-
вати. Також за середнім рівнем вар-
тості товарів Україна майже не посту-
пається Чехії, Угорщині, Литві. Ми на-
здогнали болгар та румунів. У дея-
ких країнах, що не входять у ЄС, також 
ціни нижчі, ніж в Україні. 

Гості форуму  - понад 800 учас-
ників з Польщі, України, сусідніх 
країн та США – представники уря-
дів, політики, дипломати, бізне-
су, місцевого самоврядування, єв-
ропейських інституцій, міжнарод-
них організацій, експерти та аналі-
тики. Делегацію від Тернопільщи-
ни очолив голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук.

Під час форуму організато-
ри провели більше ніж 40 панель-
них дискусій, розділених на тема-
тичні блоки: бізнес, інвестиції та 
економіка, європейська інтегра-
ція та реформи, міжнародна та без-
пекова політика, а також суспіль-
ство, освіта та «молодіжна» полі-
тика та співпраця. Говорили також 
про нові ініціативи в українсько-
польських взаєминах.

Виступаючи під час панель-
ної дискусії «Незавершена рефор-

ма. Дебати про українські місце-
ві органи самоврядування», Ві-
ктор Овчарук наголосив на необ-
хідності продовження та успішно-
го завершення реформи децентра-
лізації: «У 2014 році розпочалась 
одна з наймасштабніших реформ 
в державі - реформа місцевого са-
моврядування та територіальної 
організації влади шляхом переда-
чі на місця реальних повноважень 
та обов’язків, а також відповідно-
го матеріального ресурсу.Ми кіль-
ка років працювали над її реалі-
зацією, і нам вдалось досягти зна-
чних результатів завдяки тому, що 
в області була проведена належна 
роз'яснювальна робота щодо засад 
реформи. Процес об'єднання про-
ходив у складних умовах. Необхід-
но висловити щирі слова вдячності 
за допомогу нашим європейським 
та американським колегам, які під-

тримували реалізацію реформи в 
Україні в цілому та на Тернопіль-
щині зокрема. У переважній біль-
шості новоутворені громади пока-
зали хорошу динаміку економічно-
го зростання, грамотне управлін-
ня ресурсами територій, позитив-
ний темп приросту доходів до міс-
цевих бюджетів. Держава забезпе-
чила підтримку розвитку громад у 
вигляді субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам.

Під час консультацій, які роз-
почали наприкінці минулого року 
і продовжуються сьогодні, ми до-
кладаємо зусиль, щоб при затвер-
дженні кінцевого варіанту пер-
спективного плану обласна дер-
жавна адміністрація та  уряд вра-
хували усі проблемні питання, які 
були б обговорені за участі органів 
місцевого самоврядування і щоб 
на його основі провести місцеві ви-

бори. Тернопільська обласна рада 
висловила свою чітку позицію із 
зазначеного питання.

Реформа місцевого самовряду-
вання та територіальної організа-
ції влади (децентралізація влади) є 
однією з найбільш успішних в істо-
рії України, однак, для її результа-
тивного завершення необхідні від-
повідні законодавчі механізми.

Нині маємо констатувати: 
якщо не зміняться деякі правила у 
міжбюджетних взаємовідносинах, 
то у нових ми ризикуємо отримати  
багато застарілих проблем  не тіль-
ки фінансового, але й політичного 
характеру».

Також у рамках форуму відбу-
лась зустріч тернопільської деле-
гації з маршалком Підкарпатсько-
го воєводства Владиславом Орти-
лем.

Обидві сторони підкреслили, 

що Україна в цілому і Тернопільщи-
на зокрема мають величезний по-
тенціал – виробничий, природний, 
науково-технічний. «Разом з тим, - 
зазначив Віктор Овчарук, - нам по-
трібен більш ефективний діалог та 
співпраця влади, бізнесу та грома-
дянського суспільства, а також під-
тримка наших міжнародних парт-
нерів. Важливе співробітництво у 
економічних, суспільних, культур-
них галузях -  можливості розви-
тку туризму, програми співпраці 
молоді, зміцнення позиції грома-
дян у суспільному та політичному 
житті, спільні проекти у медіапрос-
торі та культурі тощо».

Напркиінці зустрічі маршалек 
Підкарпатського воєводства і го-
лова Тернопільської обласної ради  
висловили взаємні побажання 
щодо подальшої реалізації таких 
спільних проектів.

Тернопільщину представили 
на форумі «Європа-Україна» у Польщі
Темою цьогорічного 13-го економічного форуму «Європа-

Україна», що проходив 4-5 лютого, стали питання продо-
вження реформ та модернізації України в ситуації змі-

ни влади в Києві внаслідок президентських і парламентських 
виборів. Дебати форуму зосередились  на ключових питаннях 
розвитку економічного потенціалу України, можливостей ре-
гіонів та співпраці з партнерами з Польщі та інших європей-
ських країн. Також  розглядали  умови побудови сучасного те-
риторіального самоврядування та громадянського суспіль-
ства,  обговорювали питання безпеки України у системі євро-
пейських та глобальних відносин.

Ольга ЧОРНА.
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Юліанна Туницька 
успішно виступила 
на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх, 
які відбулися в Швейцарії у 
січні, здобувши п’яте місце. 
А напередодні у грудні 
спортсменка отримала золото 
на юнацькому Кубку світу з 
санного спорту. Таких успіхів в 
українському санному спорті не 
було близько двох десятиліть, 
і талановитій дівчині 
пророкують велике майбутнє.

3Наш ДЕНЬНаша гордість nday.te.ua

Юліанна ТУНИЦЬКА:
 «Моя мрія – Олімпійські ігри»

16-річна саночниця з Кременця ввійшла у п’ятірку 
найсильніших молодих спортсменок світу 

Юліанна навчається в 11 кла-
сі Кременецької ЗОШ №1 імені  
Г. Гордасевич. Дівчина - представ-
ниця Тернопільської обласної 
школи вищої спортивної май-
стерності, випускниця обласної 
дитячо-юнацької спортивної 
школи із зимових видів спорту. 
Займається санним спортом з 
шостого класу. 

- Шість років тому я починала 
свою тренерську діяльність і на-
бирала в групу дітей, - розповідає 
тренерка Світлана Кравчук. – За-
йшла до них у школу – помітила 
високу дівчину. Це була Юліанна. 
Я відразу подумала, що для сан-
ного спорту вона годиться. Піді-
йшла до неї, запропонувала їй 
співпрацю. Із цього часу ми поча-
ли тренуватися. Інтуїція та досвід 
мене не підвели. Юліанна відразу 
почала показувати хороші ре-
зультати і здобувати  перемоги. 
Звичайно, це не було так легко. 
Ми багато працювали, Юліанна 
не пропускала тренувань, уважно 
слухала настанови. 

Юліанна зізнається, коли 
вперше з’їхала з санної траси, їй 
дуже сподобалося і почала займа-
тися. 

- Мені у цьому спорті імпонує 
швидкість, екстрим, адреналін, - 
додає дівчина. - Але не лише це. 
Насправді, щоразу, коли ми при-
їздимо на змагання, траса інша. 
Потрібно її випробувати, добре 

подумати, як найшвидше пройти. 
У 14 років Юліанна викона-

ла норматив на звання майстра 
спорту України, посівши третє 
місце на дорослому Чемпіонаті 
України. Після цього її включили 
одночасно у юнацьку і дорослу 
збірну України. Дівчина зізнаєть-
ся, змагатися з дорослими було 
складніше – і морально, і  фізич-
но, але це був хороший досвід.

- З самого початку співпраці з 
Юліанною ми завжди ставили пе-
ред собою цілі на перемогу, - каже 
Світлана Кравчук. – І тут неваж-
ливо – має людина досвід чи ні. 
Варто працювати по максимуму, 
вдосконалюватися і не ставити 
перед собою жодних рамок чи 
перепон. У дорослих спортсменок 
було не лише більше досвіду, а й 
кращі сани. Ми почали займати-
ся на штампованих латвійських 
санах, вони не їхали швидко. Зго-
дом почали шукати можливості 
замінити інвентар, удосконали-
ти його. Спільними зусиллями 
нам це вдалося. Але сани треба 
щоразу удосконалювати. Адже у 
санному спорті багато залежить 
не лише від підготовки спортсме-
на, а й від того, на чому ти їдеш. 
У Юліанни на стартовому роз-
гоні 1-3 результат, а на фініші 
вона може програвати тим, у кого 
кращі сани. Проблема не тільки 
у коштах. Хороші ідеї і техноло-

гії кожна країна ревно оберігає, 
тому ситуація з інвентарем дуже 
непроста.  

Період наприкінці 2019 року 
та початок 2020  стали для Юлі-
анни знаковими. Адже дівчина 
показала дуже хороші результати 
на міжнародних змаганнях. 

До того ж Юліанна чемпіонка 
України серед юніорів і дорослих, 
срібна призерка Кубка світу се-
ред юнаків, який проходив мину-
лого року в Швейцарії.  

У грудні Юліанна буквально 
підкорила п’ятий етап юнацько-
го Кубка світу, який відбувся у 
німецькому місті Альтенберг. Ді-
вчина виграла золоту медаль у 
змаганнях одномісних саней се-
ред дівчат.

На ІІІ зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх, які відбулися 
в Швейцарії на легендарній Олім-
пійській бобслейній трасі Санкт-
Моріца-Челерина, Юліанна Ту-
ницька, виступаючи в одномісних 
санях серед дівчат, за сумою двох 
заїздів з результатом 1:50.576 по-
сіла високе п’яте місце.

- Це були найголовніші стар-
ти в моїй кар’єрі, - каже Юліанна. 
- Для мене велика честь пред-
ставляти Україну та рідну Терно-
пільщину в Лозанні-2020. Хочу 
висловити щирі слова вдячності 
за кропітку роботу моєму тре-
неру Світлані Кравчук та усім 

наставникам юнацької Олімпій-
ської збірної України із санного 
спорту, людям, які мене підтри-
мували. Результатом задоволена, 
але нам є над чим працювати. 
Наступна мета – дорослі Олімпій-
ські ігри. 

Варто додати, що Юліанна ра-
зом з біатлоністом Степаном Кі-
нашем несла український прапор 
на відкритті Юнацької олімпіади.

- Для мене це велика честь, 
адже мене вибрали з-поміж ін-
ших спортсменів, - каже дівчина. - 
Я гордилась тим, що український 
прапор був на відкриті ІІІ зимо-
вих Юнацьких Олімпійських ігор-
2020. Я дуже рада, що маю честь 
представляти Україну на міжна-
родному рівні. 

Світлана Кравчук зазначає, 
інвентар зарубіжних спортсменів 
значно кращий. І тут нічого не 
вдієш, адже у них вся країна пра-
цює на перемогу, розробляють 
різні сучасні технології для виго-
товлення саней.

- Але українці можуть показу-
вати  хороші результати і боро-
тися за перемогу, - каже Світлана 
Кравчук. – Головне, повірити, що 
ми можемо міняти свою свідо-
мість. Юліанна зробила більше, 
ніж могла. Я впевнена у цьому 
і щиро радію за неї. Звичайно, 
дуже потрібна підтримка держа-
ви, вкладення коштів в розви-
ток перспективних спортсменів, 
дитячого спорту, аби можна було 
знаходити і розвивати таланти. 

Юліанна тренується практич-
но щодня. Перед змаганнями ак-
тивно працює на треку і підтри-
мує фізичну форму – це і силові 
навантаження, і гімнастика. 

- Не маю особливих традицій, 
яких дотримуюся перед змаган-
нями,  -  розповідає спортсменка. 
– Установка на перемогу в нашій 
голові. Протягом дня перед зма-
ганнями я замикаюсь в собі, бага-
то аналізую свою роботу і думаю, 
як можна зробити краще. 

Серед спортивних кумирів 
Юліанни – біатлоніст Дмитро 
Підручний, який надихає дівчи-
ну своїми перемогами.  «Хочу так 
само здобувати перемоги на та-
кому високому рівні», - каже вона. 

Цього року Юліанна закін-
чує школу і складатиме ЗНО. Яку 
професію обиратиме на майбут-
нє, поки що тримає в таємниці. 
Зізнається, мріє добре скласти 
зовнішнє тестування, вступити 
в хороший виш та виступити на 
олімпіаді. Окрім спорту, Юля за-
хоплюється фотографією. У її 
фейсбук-профілі багато краси-
вих світлин з рідного Кремен-
ця та різних куточків світу, які  
відвідувала. 

Зараз Юліанна готується до 
виступу на Чемпіонаті світу, а 
вже з наступного сезону дівчина 
братиме участь у дорослих зма-
ганнях. «Наш ДЕНЬ» щиро зичить 
спортсменці успіхів та нових пе-
ремог. 

Юля НАГОРНА. 
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Українцям щороку 
підвищують 
необхідний стаж 

для виходу на пенсію. У 
2020 необхідно мати 27 
років страхового стажу, а 
через вісім років — вже 
35. Передбачають, що у 
2028 близько половини 
пенсіонерів не матимуть 
необхідного стажу.

Що потрібно для 
отримання пенсії?
Єдине, що потрібно мати – це 

страховий стаж. Але такі нюанси 
як вік пенсіонера, а також рік ви-
ходу на пенсію вносять свої корек-
тиви.

У 2017 необхідний страховий 
стаж становив 15 років. Проте 
починаючи з 2018, коли його під-
вищили до 25, він щороку збіль-
шується на один рік. Кінцева мета 
– 35 років у 2028. Наразі необхід-
ний страховий стаж становить 
27 років. Проте це стосується 
лише тих українців, які планують 
вийти на пенсії одразу по досяг-
ненню пенсійного віку, тобто у 60 
років. Зауважимо, що для жінок 
пенсійний він нижчий. Зараз жін-
ки виходять на пенсію у 59, але з 
наступного року почнуть виходи-
ти у 60.

Якщо ж пенсіонер працюва-
тиме довше на три роки, тобто 
до віку 63, то необхідний стаж 
зменшується до 17 років у 2020 і 
до 27 років стажу у 2028.

Є ще третій варіант – працюва-
ти до 65. В такому випадку необ-
хідний стаж – 15 років і його не 
планують змінювати.

Та якщо робота вас втомила і 
хочеться вийти на пенсію швидше, 
тобто одразу у 60, але не вистачає 
стажу, – його можна докупити.

Що таке страховий стаж? Це 
відрізок часу, коли людина, буду-
чи офіційно працевлаштованою, 
щомісячно вносила мінімальний 
страховий внесок. Іншими слова-

ми, це кількість місяців, за які лю-
дина платила єдиний соціальний 
внесок. Наразі він становить 1039 
гривень.

Скільки коштує 
страховий стаж?

В Україні можна докупити 
до 5 років стажу. Але ця покуп-
ка не з дешевих. Один рік стажу 
обійдеться у 25 тисяч гривень. 
Вартість купівлі стажу розрахову-
ється за такою формулою:

Стаж = ЄСВ * Коефіцієнт * Кіль-
кість місяців

Коефіцієнт залежить від кіль-
кості років. які ви купуєте. Чим 
більше років купуєте, тим один рік 
виходить дешевшим. Коефіцієнт 
для одного року – 2, для двох – 1.8, 
для трьох – 1.6, для чотирьох – 1.4 

та для п’ятьох – 1.2.
Припустимо, ми купуємо 1 рік 

стажу: ЄСВ (1039) * Коефіцієнт (2) 
* Кількість місяців (12) = 24 936 
гривень.

За тією ж формулою купівля 
1-5 років стажу обійдеться:

• 1 рік – 24 936 гривень;
• 2 роки – 44 885 гривень;
• 3 роки – 59 847 гривень;
• 4 роки – 69 820 гривень;
• 5 років – 74 808 гривень.
Врахуйте, що ці ціни актуаль-

ні лише до 1 липня 2020. Адже 
тоді зросте мінімальна зарплата, 
а з нею і ЄСВ (єдиний соціальний 
внесок).

Є також можливість купити 
стаж у розстрочку і так вийде 
дешевше, оскільки з формули ви-
падає коефіцієнт. Так, 1 рік кошту-

ватиме майже 12 500 гривень не-
залежно від кількості докуплених 
років. Але тут є свої нюанси. Пен-
сію не почнуть виплачувати поки 
повністю на заплатите за стаж. 
А по-друге, мінімальна зарплата, 
а з нею і соціальний внесок весь 
час зростає, а відповідно і платити 
прийдеться більше, якщо затягну-
ти з виплатами.

Чи потрібно 
купляти стаж?

Середня пенсія в Україні ста-
новить 3083 гривні. Та навіть при 
купівлі необхідного стажу не факт, 
що отримаєте саме таку. Адже 
основним фактором при форму-
ванні розміру пенсії є розмір офі-
ційної зарплати. Оскільки в Україні 
проблеми з офіційним працевла-
штуванням та зарплатами “в кон-
вертах”, пенсія може бути близька 
до мінімуму – 1 638 гривень. Вини-
кає закономірне питання: чи варто 
взагалі докуповувати стаж.

Припустимо людина досягає 
віку 60 і має стаж 22 роки. Не ви-
стачає 5 років стажу, щоб почати 
отримувати пенсію у 60. Але при 
такому стажі людина може отри-
мати пенсію через три роки, тобто 
у 63. До цього часу їй можуть ви-
плачувати соціальну пенсію, яка 
зараз становить 1 638 гривень. Чи 
варто людині заплатити майже 75 
тисяч, щоб отримати пенсію на 3 
роки раніше? Порахуймо: 75 тисяч 
розділимо на 36 місяців, отрима-
ємо 2,083. Додамо до цієї суми со-
ціальну пенсію, яку людина може 
отримувати до 63 у випадку не-
стачі стажу. Разом 3 721. Отже в та-
кому випадку людині вигідно до-
купити стаж лише якщо її пенсія 
перевищуватиме 3 700 гривень. 
Нагадаємо, що середня по Україні 
– 3080 гривень.

За перших 9 місяців 2019 року 
трохи більш ніж 3 215 українців 
скористалися послугою докупити 
страховий стаж.

Українцям, які отримували 
високу офіційну зарплату, все ж 

вигідна ця послуга. Якщо їх офі-
ційна зарплата була 20-30 тисяч, 
то вони можуть розраховувати на 
високу пенсію, а отже купівля ста-
жу в результаті швидко себе оку-
пить. Це все індивідуально і кожна 
людина сама повинна розрахува-
ти, чи потрібна їй купівля стажу.

Соціальна пенсія
Соціальну пенсію признача-

ють усім громадянам, які досягли 
пенсійного віку, але не мають не-
обхідного страхового стажу. Вона 
дорівнює прожитковому мінімуму 
для непрацездатних осіб. Зараз це 
1638 гривень. Але отримати її до-
волі складно. Пенсіонер не може 
працювати чи мати будь-який 
інший дохід, члени його сім’ї не 
повинні здійснювати покупку на 
більш ніж 50 тисяч гривень про-
тягом останнього року та сім’я не 
повинна володіти більш ніж од-
ним автомобілем або будинком. 
Сукупний дохід сім’ї, поділений 
на кількість її членів, не повинен 
перевищувати прожитковий мі-
німум для непрацездатної особи 
(1638 гривень).

Як купити стаж?
Якщо ви вирішили купити 

страховий стаж і добровільно 
сплачувати ЄСВ, вам потрібно 
звернутися у податковий орган за 
місцем проживання та надати такі 
документи:

• Заява про добровільну участь 
у системі загальнообов’язкового 
державного соцстрахування або 
одноразову сплату в системі 
загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування

• Копія трудової книжки
• Виписка із системи персоні-

фікованого обліку (ОК-5)
• Копія паспорта або іншого 

документа, що засвідчує особу.
Сплатити за куплений стаж 

потрібно впродовж 10 календар-
них днів після підписання Угоди.

 Юлія ПОСКРОБОК.
Джерело: 24 Канал.

СТАЖ ДЛЯ ПЕНСІЇ: як купити, 
скільки коштує та кому це потрібно

Володимир 
Зеленський 
звільнив главу 

Офісу Президента 
Андрія Богдана. І 
призначив на цю посаду 
свого помічника Андрія 
Єрмака.

Чутки про відставку Бог-
дана ходили давно. Журна-
лісти раніше з’ясували, що він 
останнім часом не був дотич-
ним до значущих справ. Крім 
того, кілька разів не брав 
участі у важливих заходах.

Андрій Єрмак народився 
в Києві. Навчався в Інституті 
міжнародних відносин Київ-
ського національного універ-

ситету ім. Тараса Шевченка. 
Отримав ступінь магістра з 
міжнародного права і Свідо-
цтво про право заняття адво-
катською діяльністю.

З 2006 до 2014 року був 
на посаді помічника народ-
ного депутата від «Партії 
регіонів», борця Ельбруса Те-
деєва. І водночас -  довіреною 

особою кандидата на пост 
президента Арсенія Яценюка 
під час виборів 2010 року.

Торік президент Володи-
мир Зеленський призначив 
Єрмака своїм помічником. Ан-
дрій Єрмак має частку в більш, 
аніж 20 компаніях різного 
роду бізнесу: юридичні по-
слуги; охорона; фармацевти-
ка; консалтинг; будівництво. 
Також він один із засновників 
кількох громадських органі-
зацій. Разом із депутатом від 
«Слуги народу» Андрієм За-
дорожним володіє компанією 
«Міжнародна фармацевтична 
група». Крім того, Єрмак є кі-
нопродюсером. 

В Україні пропонують зменшити 
розмір основної ставки ПДВ з 20 до 
15% протягом п’яти років. Відповід-
ний законопроєкт зареєстровано 
на сайті Верховної Ради. «Зниження 
ставки з податку на додану вартість 
буде сприяти збільшенню обсягів 
реалізації за рахунок зниження цін, 
що призведе до прискорення круго-
обігу фінансових ресурсів, що вкрай 
важливо для ефективного функ-
ціонування фінансової системи», 
- йдеться в пояснювальній записці 
до законопроєкту.

Крім того, зменшення ставки з 
податку на додану вартість пози-
тивно вплине на процеси детінізації, 
оскільки економічно простимулює 
зменшення агресивної мінімізації 
податку. 

У Раді пропонують 
зменшити

 ПДВ до 15%
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВІЛЬНИВ БОГДАНА: 
Офіс Президента очолив Єрмак
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Традиційно цикл зимових 
свят завершує розколяда, 
коли свою майстерність 

показують колядницькі 
гурти, вертепи. «Прощання з 
колядою» у кращих українських 
традиціях влаштували минулої 
неділі  у Малому Ходачкові 
Тернопільського району. 
З нагоди завершення свят 
зібралось чимало людей, аби 
востаннє цьогоріч поколядувати 
і пощедрувати. 

Розпочали символічний вечір-
прощання з виконання колядки «Ста-
рий рік минає» та «Добрий вечір, тобі» 
у супроводі народного духового орке-
стру «Відродження» (художній керів-
ник Віктор Водяний). Ведучі - завклу-
бом Тетяна Тихонюк і завбібліотекою 
Христина Плуговська наголосили,  що 
свято коляди приходить до нас щороку, 
аби показати, що ми - єдина родина.

З привітальним словом до учасників 
різдвяного заходу звернувся голова Ве-
ликобірківської ОТГ Любомир Ковч, ви-
словивши слова вдячності всім учасни-
кам цього дійства. Присутніми на цьому 

святі були парох села о. Василь Сліпчук 
та о. Іван Яцик, який є адміністратором 
парафій св. вмч. Параскевії П’ятниці та 
св. верх. ап. Петра і Павла смт. Великі 
Бірки. До присутніх звернувся  в.о. ста-
рости Володимир Береза, який пред-
ставив новий депутатський корпус, що 
входить у Великобірківську ОТГ. Кожен 
із депутатів подякував за довіру та під-
тримку своїм односельчанам.

Учні Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. під керівництвом вчителя Н. Чуйко 
розвеселили усіх гостей традиційним 

вертепним дійством. Звеселяли гостей 
свята, додаючи святкового настрою, ви-
хованці дитячого садочка, які поетич-
ними словами та піснями прославляли 
новонародженого Христа (керівники 
Галина Бурба та Оксана Кравчук). Тан-
цювальний колектив «Викрутас» (хоре-
ограф Оксана  Яцишин) вразив присут-
ніх  чудовим  виконанням танцю,  за що 
отримали бурхливі  оплески  вдячних 
глядачів. Поринути в коляду, яка несе 
в наші душі радість, дали можливість 
колядники із села Костянтинівка під 
акомпанемент акардеона завклубом  О. 
Пиндус. У виконанні жіночого ансамб-
лю «Веселі молодиці» та квартету «Сріб-
ні роси» (художній керівник  Михайло 
Полюга ) ніжно лунала святкова коляда. 
Неймовірний музичний передзвін голо-
сів змусив слухачів затамувати подих.

Із святковим настроєм та пози-
тивними емоціями  на захід завітали  
творчі колективи з Великих Бірок. За-
чаровували слухачів своїми дзвінкими 
голосами і колоритним співом жіночий 
вокальний ансамбль  Великобірків-
ського будинку культури «Галичанки» 
(худ. керівник Людмила Береза).

Тріо  бандуристів  під керівництвом 
Ірини Куницької  виконало відому ко-
лядку «Спи, Ісусе, спи». А жителька села 
Смиківці, солістка Іванна Недошитко 
(керівник М. Сточанин) вразила всіх 
ніжним виконанням різдвяного твору. 
Своїм витонченим  і гармонійним  спі-
вом, щирістю, безпосередністю і неви-
мушеністю  зворушували серця від ма-
ленького до великого віку  вокальний  
жіночий  ансамбль «Соломія» Велико-
бірківської музичної школи під керів-
ництвом Юлії Вінтонюк. Справжнім 
єднанням душі з колядою стало вико-
нання ансамблю скрипалів композиції  
«Щедрик» на чолі з керівником Оксани 
Попик.

Закінчилося дійство спільною різд-
вяною колядою «Нова радість стала» 
та частуванням гарячого чаю. Споді-
ваємось, що давній український звичай 
прославляти Христа в колядках про-
росте міцним корінням в нашій громаді 
і стане чудовим приводом для зустрічі 
наступного року. 

Христина ПЛУГОВСЬКА, 
завідувачка бібліотеки-філії 

с. Малий Ходачків. 

Як на Тернопіллі прощалися з колядою 
У селі Малий Ходачків влаштували автентичні проводи Різдвяних свят 

Через сорок днів після Різдва Христового ми разом із 
старим праведним Семеоном переживаємо світлі і радісні 
почуття, виходячи назустріч Народженому в тілі Спасите-
лю. За старозавітним законом новонароджених немовлят-
первістків приносили на сороковий день їхнього життя до 
храму і батьки присвячували їх Богові після подячної мо-
литви і жертви. Цей обряд очищення та оцерковлення ди-
тини виконали Пресвята Діва і праведний Йосиф, як щирі та 
законопослушні члени старозавітної Церкви.

Саме в той час жив в Єрусалимі праведний і побожний 
старенький чоловік на ім’я Семеон, що сподівався утіхи Із-
раїлеві, тобто, провіщеного йому Духом Святим приходу на 
землю Сина Божого.

Церква зберігає передання, що праведний Семеон був в 
числі тих сімдесяти перекладачів, які ще в 271 році до Різд-
ва Христового, на прохання єгипетського царя Птоломея Фі-
ладельфа перекладали книги святого Письма з гебрейської 
мови на грецьку. Коли він читав слова пророка Ісаї: «Ось 
Діва в утробі зачне і породить сина…»,  то дуже здивувався, 
як це Діва, що не має мужа, може народити? Та хотів викрес-
лити слово «діва» і замінити його словом «жона». Але в ту 
мить з’явився Симеону ангел Божий, що затримав його руку 
і сказав: «Май віру до написаних слів і ось тобі знак – ти не 
вмреш аж до того часу, доки своїми очима не побачиш на-
родженого від Діви Чистої Спасителя світу».

І так минали довгі, довгі роки, а праведний Семеон все 
очікував сповнення обітниці, сповіщеної йому ангелом. Він 
щоденно відвідував Єрусалимський храм. І коли одного дов-
гоочікуваного дня Богомладенця  Ісуса принесли до храму, 
щоб вчинити над Ним згідно закону, то праведний Семеон 
по натхненню від Духа Святого пізнав очікуваного Месію – 
Христа Господнього і провіщену пророками Пречисту Діву 
Марію. З найбільшою любов’ю і побожністю прийняв він на 
свої старечі руки Дитину Христа, поблагословив і, радіючи 
тим, що Господь вже відпустив його зі світу дочасного, зем-
ного, промовив: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за 

словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке 
Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіт-
лення язичників і славу народу Твого Ізраїля» (Лк. 2,29-32).

Віддаючи Боже Дитя Матері Його, він при тім сказав, що 
багато спокуситься Ним та загине, а інші увірують в Нього 
і одержать спасіння. А Пречистій Діві Марії так буде тяжко, 
стільки зазнає терпіння за Сина Свого, що серце її пройме 
немов гострий меч.

При тому присутньою була також і праведна Анна про-
рочиця, що не відходила від храму, а постом і молитвою слу-
жила Богові день і ніч. І вона, підійшовши на той час, сла-
вила Господа та розповідала всім про Нього, що сподівалися 
спасіння в Єрусалимі.

Святий праведний Семеон сподобився великої ласки від 
Господа, бо він не тільки зустрів Сина Божого в храмі, але 
бачив Його своїми очима та носив Його на своїх руках.

Чи можливо нам уподобитися до праведного Семеона, 
до праведної пророчиці Анни, щоб ще в дочасному житті 
наблизитися до Господа та зустріти Його? Так! Через щиру 
і гарячу молитву ми маємо подиву гідну можливість таємно 
розмовляти з Богом і відчувати усією своєю істотою набли-
ження до Господа та єднання з Ним. Щирою молитвою ми 
можемо очистити своє сумління від всякого зла, виконува-
ти волю Божу через додержування Його святих заповідей, 
серце своє зробити більш схильним 
до всякого добра, що і є передумовою 
наближення до Господа, і побачити 
Його. «Блаженні чисті серцем, бо вони 
Бога побачать» (Мф.5,8). 

В обіймах 
праведного 
СЕМЕОНА

У суботу, 15 лютого, 
Стрітення Господнє

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член 
Національної спілки 
журналістів України.

Довгожительку вітали в 
селі Великі Кусківці, що на 
Лановеччині, Басій Марії Іванівні 

виповнилось 100 років.
Як розповіли у Лановецькій райдержад-

міністрації, привітати бабусю з ювілеєм при-
їхало багато гостей, серед яких і керівництво 
району. 

Марія Іванівна розповіла гостям про своє 
життя. На війні втратила чоловіка Фадея. 

- Всього пів року прожили разом. У 1941 
році пішов на війну, а за пів року загинув, зали-
шивши донечку. Називала її уже сама - Ганною, 
- згадувала Марія Іванівна.

А ще розповіла, що в 12 років залишилась 
без батька. За якийсь час і без матері - Марфи. 
Збагатодітної родини залишилась лише вона 
та наймолодша сестричка. Доводилося важко 
працювати: жати, косити, орати, а ще дім, ху-
доба... 

- Та, Богу дякувати, мала здоров’я. У 95 ро-
ків ще ломаки рубала, - розповіла бабуся.

Зараз Марія Іванівна живе з донькою, ону-
ком та його сім’єю - дружиною та дітьми.

Правнуки щебечуть коло прабабусі, тішачи 
око та додаючи сил і бажання жити далі... 

Мешканка 
Лановеччини 

відсвяткувала 
100-річчя
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Вашу сімкарту 
заблоковано:

як аферисти 
«вішають» на 

українців кредити

Працівники поліції 
закликають меш-
канців бути уважни-

ми і не потрапити в пастку 
шахраїв

Типовий випадок недав-
но стався у Тернополі. Жерт-
вою шахраїв стала 33-річна жи-
телька обласного центру. Як 
з’ясували слідчі, зловмисни-
ки за допомогою дубліката сім-
картки потерпілої на одному із 
сайтів відкрили на неї кредит.

- Про оформлення позики 
тернополянка дізналася із по-
відомлення, яке надійшло до 
неї з вимогою сплатити борг. 
Потерпіла за допомогою звер-
нулася до правоохоронців. За її 
словами, вона не користувала-
ся жодними онлайн-послугами. 
Але пригадала, що напередод-
ні її номер був заблокований. 
Картка не працювала декілька 
годин, допоки тернополянка не 
пішла до сервісного центру і не 
відновила її, - кажуть в обласно-
му управлінні Нацполіції. 

Як встановили правоохо-
ронці, зловмисники спеціально 
декілька разів під різними при-
водами  телефонували потер-
пілій, аби заблокувати її карт-
ку. Потім виготовили дублікат 
її номера і шахрайським спосо-
бом оформили на одному із сай-
тів швидкий кредит на ім’я тер-
нополянки.

Правоохоронці встановили, 
на яку картку надійшли кошти, 
і вживають заходів щодо роз-
криття злочину.

Аби убезпечити себе від та-
кої афери, поліцейські радять 
звернутися в сервісний центр 
та прив’язати свою сімкарт-
ку до паспорта. Тоді віднови-
ти її можна буде лише особис-
то, прийшовши з документами 
до оператора. Відключіть мож-
ливість віддаленого перевипус-
ку сімкартки. Якщо ви виявили, 
що ваш номер неактивний, не-
гайно зверніться до мобільного 
оператора та виконуйте його ін-
струкції.

Найбільш обгово-
рюваною темою 
розмов за остан-

ній тиждень для чорт-
ківчан став акт ванда-
лізму, вчинений у ніч 
з 5 на 6 лютого. У рай-
центрі розбили одну з 
окрас міста – туристич-
ну скриню у формі гер-
ба Чорткова та викрали 
з неї гроші.

У Чортківській міській 
раді розповіли, що до них 
звернувся місцевий житель, 
який випадково опинився 
на місці події невдовзі після 
злочину. Володимир Хоцін-
ський працює на залізниці. 
Ідучи вулицею, він помітив, 
що на дорозі розкидані гро-
ші, а скло скрині – розбите.

- Одразу зрозумів, що 
знову хтось зазіхнув на ці 
гроші. Вирішив позабира-

ти усе, що залишилось, бо ж 
ті, хто розбив скриню, могли 
повернутися. Прийшов на 
роботу, розповів про все ко-
легам, а один із них мав но-
мер міського голови. Одра-
зу зателефонували, все роз-
повіли, а наступного дня 
віддали кошти, які вдалось 
«врятувати». Загальна сума 
– 1689 грн, 30 к., 52 злотих та 
1,5 євро, – розповідає Воло-
димир Хоцінський.

Поліцейські відшукали 
зловмисників. Допомогли в 
цьому камери зовнішнього 
відеоспостереження, вста-
нов лені у місті.

- У ході проведення роз-
шукових заходів поліцейські 
встановили чотирьох осіб, 
причетних до протиправно-
го. Усі вони мешканці Залі-
щиків, старшому з компанії 
21 рік, його спільникам – 15-
16 років. Двох зловмисників 

розшукали в Чорткові в од-
ному із готелів, де вони від-
почивали на викрадені гро-
ші. Ще двох товаришів ви-
явили за місцем проживан-
ня. Частину крадених гро-
шей правоохоронці вилучи-
ли, - розповіли в обласному 
управлінні Нацполіції. 

Хлопців підозрюють ще в 
одній крадіжці, яку вчинили 
тієї ж ночі в Чорткові. Відва-
живши вікно, зловмисники 
проникли до магазину і ви-
крали з каси понад 1600 гри-
вень. Після цього спустоши-
ли скриньку з пожертвами, 
встановлену в центрі міста, і 
витягнули з неї більше 3500 
гривень та незначну суму в 
іноземній валюті.

Підозрювані вперше по-
трапили в поле зору правоо-
хоронців. Щодо них розпоча-
ли кримінальне проваджен-
ня. 

Вкрав транспорт, 
бо не мав чим 

добратися 
додому

Курйозний злочин стався 
у селі Буглів  

на Лановеччині

Місцева жителька заявила в 
поліцію про зникнення ску-
тера. Жінка зазначила, що 

вночі з території господарства хтось 
вкрав її двоколісний транспорт.

Слідчі встановили, що до злочину 
причетний ланівчанин 1990 року наро-
дження. Раніше чоловіка вже притягува-
ли до кримінальної відповідальності за 
скоєння майнових злочинів.

- Підозрюваний розповів, що приїхав 
до села погостювати у приятеля. Після 
застілля чоловік вирішив повернутися в 
Ланівці, але громадський транспорт вже 
не ходив. На території одного будинко-
володіння помітив скутер, який без труд-
нощів завів й на ньому відправився додо-
му, - повідомили в обласному управлінні 
Нацполіції.  

Зловмисника затримали, щодо нього 
розпочали кримінальну справу. 

Повідомлення про по-
дію надійшло до пра-
воохоронців о 1:46. 

- Виконроб повідомив, що під 
час копання траншеї для тепло-
траси до однієї з новобудов Тер-

нополя, в результаті зсуву грун-
ту завалило землею двох робітни-
ків, - розповіли в обласному управ-
лінні Нацполіції. Рятувальники ви-
тягнули з-під завалів чоловіків, але 
врятувати життя їм не вдалося. За-
гиблі - жителі Одеської та Доне-

цької областей. Чоловіки працю-
вали на підприємстві РБК «Спец-
будмонтаж» (Київ). Відповідно до 
договору з КП «Тернопільводока-
нал», вони займалися заміною во-
допровідних і каналізаційних ме-
реж. Про це заявили у пресслужбі 

міської ради Тернополя. 
За умовами контракту, підряд-

ники не мали права працювати 
вночі, у вихідні й святкові дні. Ро-
боти мали проводити лише в ден-
ний час. Відповідно до чинного за-
конодавства, за техніку безпеки та 

організацію виконання робіт на 
об’єкті несе відповідальність саме 
підрядна організація.

Відповідно до інформації по-
ліції, трагедія сталася через недо-
тримання норм безпеки. Наразі 
триває слідство.

Рятівне віконечко облаштували 
у приймальній пологового 
відділення міської лікарні №2 у 

2010 році. Працює пункт цілодобово. 
Минулого тижня, у вівторок, у «вікно 
життя» підкинули дівчинку. Сталося 
це пізно ввечері, близько 23 години. 

Зі слів лікарів, які оглянули маля, дівчин-
ці не більше доби. Важить вона 3 кілограми 
400 грамів, зріст 52 сантиметри. Дитина здо-
рова. У сірій ковдрі, у яку було замотане маля, 
також було два памперси та суміш для году-
вання.

Десять років тому створити «Вікно жит-
тя» спонукали події в Тернополі. Тоді було 
кілька випадків протягом короткого часу, 

коли знаходили мертвих немовлят на сміт-
никах. Коштом меценатів при пологовому бу-
динку відкрили такий бокс – місце, де можна 
залишити немовлятко анонімно в лікуваль-
ному закладі. До нього просто можна знадво-
ру підійти, відчинити вікно, за деякий час у 
приймальному відділенні спрацює сигналіза-
ція – і чергова медсестричка підійде до цього 
віконечка і забере дитинку.

- «Вікно життя» працює наступним чином: 
матір відчиняє знадвору спеціальне пласти-
кове вікно і кладе дитину на стіл-нішу, далі 
автоматично спрацьовує сигналізація, яка по-
відомляє про це медперсонал, - кажуть у місь-
кій раді. - Після цього працівники закладу од-
разу забирають немовля. Матір ніхто при цьо-
му побачити не може. Біля вікна встановле-

ний спеціальний пристрій для підтримки ста-
більної температури та вентиляція.

Як розповіли в муніципалітеті, загалом за 
десять років роботи «вікна життя» в Тернопо-
лі матері, які опинилися у складних життєвих 
умовах, залишили там трьох дітей, двоє з них 
вже знайшли нових люблячих батьків. Дру-
гий випадок стався зовсім недавно, у травні 
минулого року. Тоді до лікарні підкинули ді-
вчинку, якій виповнилося лише кілька днів.

Новознайдене маля впродовж тижня пере-
бувало в пологовому відділенні. Далі дівчин-
кою опікуватимуться в обласній дитячій лі-
карні, у відділі паталогії для новонароджених. 

Згідно із чинним законодавством, матір, 
що залишила новонароджену, може забрати 
своє дитя впродовж двох місяців. Якщо цьо-
го не відбудеться, немовля передають у бу-
динок маляти. Там оформлять усі документи 
й оберуть дитині ім’я та прізвище. З будин-
ку маляти дівчинку можуть віддати на вси-
новлення.

Трагічний випадок на будівництві в Тернополі: 
двох чоловіків  
засипало ґрунтом

У ніч на 8 лютого на будівництві у Тернополі стався нещасний 
випадок. Під час копання траншеї для теплотраси двох 

робітників засипало землею. Їм не вдалося вибратися з пастки

«У ковдрі з немовлям була суміш  
для годування і памперси»

У Тернополі  
у «вікні життя» залишили 

новонароджене маля

«Помітив на дорозі 
розкидані гроші»
Поліцейські розшукали зловмисників, 
які задля грабунку розтрощили один 
з туристичних символів Чорткова
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ПАРЄ прогнулася під Росію: 
напад, анексія, вбивства -  

не злочин
Більшість у Парламентській асамб-

леї Ради Європи проголосувала за нову 
санкційну процедуру. Це рішення, фак-
тично, знімає з Росії санкції за агресію 
проти інших держав, пише Українська 
правда. «Україна виявилася єдиною дер-
жавою, яка проголосувала проти. Росія 
та ще декілька держав утрималися. На-
томість усі (або майже усі) ті, кого при-
йнято зараховувати до друзів нашої дер-
жави - підтримали новий санкційний 
механізм», - йдеться у статті. Разом із 
головуючою Грузією. Причиною такого 
результату стала потужна російська ін-
формаційна кампанія. За новою проце-
дурою, санкції накладатимуть на держа-
ву за серйозні порушення. На думку єв-
родепутатів, військова агресія, анексія 
територій та масові вбивства громадян 
держав-сусідів не є порушеннями. 

Яке місто Європи  
найбільш заселене

Найбільш населене місто в Європі - 
Стамбул, там проживає близько 15 міль-
йонів людей. За даними «НВ», на друго-
му місці - Москва, де проживає понад 12 
мільйонів осіб. Третій - Лондон - май-
же 9 мільйонів людей. На четвертому 
місці - Санкт-Петербург - 5,4 мільйони. 
П’яте - посідає столиця України. В Києві 
проживає 3,7 мільйонів осіб, за даними 
електронного перепису (2,9 мільйонів 
за даними Держстату). В Берліні прожи-
ває 3,6 мільйонів людей, в Мадриді - 3,3 
мільйони. Ці міста отримали 6 та 7 місце 
у рейтингу, відповідно. На восьмому міс-
ці Рим із населенням понад  2 мільйони. 
У десятку найбільш густонаселених міст 
потрапив Бухарест - 2,1 мільйона жите-
лів. Стільки ж людей живе в Парижі. 

У Туркменістані чиновникам 
старше 40 років наказали  

стати сивими

Влада Туркменістану з 1 лютого за-
боронила чоловікам старше 40 років, 
які працюють в державних і бюджет-
них установах, фарбувати сиве волосся 
в чорний колір. Про це повідомляє «Ра-
діо Азатлик» (туркменський підрозділ 
«Радіо Свобода»). Водночас, від чолові-
ків з природним кольором волосся ви-
магають, щоб вони надали волоссю си-
вого відтінку. Керівники держустанов 
пов’язали заборону з тим, що у прези-
дента країни Гурбангули Бердимухаме-
дова сиве волосся. Тепер на зустрічі з 
ним допускатимуть в основному сивочо-
лих людей. Раніше, коли Бердимухаме-
дов сам фарбував сиве волосся в чорний 
колір, від чиновників і бюджетників ви-
магали, щоб вони приховували сивину.

Канадієць спалив мільйон 
доларів, щоб не платити 

аліменти
Житель Оттави Брюс МакКонвіль зі-

знався під час судового засідання, що 
спалив мільйон канадських доларів за-
ради того, аби не сплачувати аліменти. 
Про це повідомляє «Ottawa Citizen». Він 
не хотів, щоб гроші дісталися його ко-

лишній дружині та дітям. За таку заяву 
Брюса МакКонвіля засудили до 30 днів 
тюремного ув’язнення. Цікаво, що Брюс 
є не лише успішним бізнесменом, а й 
екскандидатом у мери Оттави. Його дру-
жина разом із адвокатом розповіли, що 
колишній благовірний продав усе спіль-
не майно сім’ї, зняв із сімейного рахунку 
велику суму і спалив купюри.

Американець отримав 
одночасно 55000 листів із 
помилковими рахунками

Компанія College Ave Student Loans 
надіслала Дену Кейну з міста Твінсбург 
у штаті Огайо одночасно 55 тисяч лис-
тів із помилковим рахунком за навчаль-
ним кредитом доньок. Про це повідо-
мляє WOIO. Кейн нарахував 79 кошиків 
пошти. При цьому компанія допустила-
ся ще однієї помилки, адже в нарахуван-
ні використала неправильну процентну 
ставку. Кейну знадобилося дві поїздки 
вантажівкою, щоб забрати всю пошту з 
відділення. У самій компанії вибачилися 
за помилку й пообіцяли надіслати чоло-
вікові правильний рахунок в одному ек-
земплярі.

Московія хоче закидати світ 
своїми паспортами, а потім 

захищати «граждан»
У Росії готують зміни в законодавстві 

про громадянство. За цими змінами отри-
мати російське громадянство зможуть 
без відмови від старого, повідомляє Ко-
мерсант. Таким чином Путін бажає отри-
мати від 5 до 10 мільйонів нових грома-
дян РФ. «Ми хочемо у весняну сесію це пи-
тання закрити, щоб усі охочі могли стати 
громадянами Росії. А, відповідно, що Ро-
сія буде робити? Вона захищатиме своїх 
громадян», - заявив віцеспікер нижньої 
палати Держдуми Петро Толстой.

Японський бренд створює одяг 
із вугілля

Токійський бренд Senscommon разом 
із текстильною компанією Uchino Japan 
створив одяг з використанням активова-
ного вугілля. Колекція розрахована для 
людей, які багато рухаються або подоро-
жують. Головний акцент - висока якість 
та приємні тактильні відчуття, пише 
Dezeen. Уже з вугілля доступні футболки, 
шорти, сорочки, штани, кардиган. Вар-
тість виробів - від 155 до 280 євро. Ткани-
ну фарбують лише натуральними барв-
никами. Для колекції бренд обрав дво-
стороннє вугільне волокно, яке має при-
родний темно-сірий колір. Завдяки само-
очисним властивостям вугілля одяг здат-
ний усувати неприємний запах, вологу, 
бактерії та хімікати. Тим він і корисний. 

У Європі кокуренція за робочі 
руки з України

Конкурентом Польщі за українських 
трудових мігрантів найближчим часом 
більшою мірою буде Чехія, ніж Німеччи-
на. Утім, значного відтоку українських 
заробітчан з Польщі до інших країн ре-
гіону не варто сподіватися. Таку думку в 
коментарі Укрінформу висловив дирек-
тор польської компанії з працевлашту-
вання іноземців EastWestLink Анджей 
Коркус. «Чехія є набагато більшою за-
грозою для польського ринку праці, ніж 
Німеччина. Ця країна зараз працює над 
лібералізацією доступу до ринку праці: 
вони планують спрощене працевлашту-
вання розширити з нинішніх трьох міся-
ців до 12»,- заявив Коркус. Водночас, він 
зауважив, що чеський ринок праці не є 
настільки великим, як 
польський, а тому не 
прийме багато україн-
ських заробітчан. 

Люди не готові миритися 
з високими зарплатами 

чиновників
Більшість українців вважає несправед-

ливими високі зарплати, надбавки і премії, 
які отримують міністри, їхні заступники, 
а також керівники окремих держпідпри-
ємств (Укрпошта, НАК Нафтогаз, Укробо-
ронпром та інші). Про це свідчить соцопи-
тування Центру соціального моніторингу, 
проведене спільно з Українським інститу-
том соціальних досліджень ім. Олександра 
Яременка, пише «Діло». Зокрема, деталь-
но проінформовані про високі зарплати 
чиновників 47,9 відсотків українців, які 
взяли участь в опитуванні. Знають про цю 
ситуацію хоча б щось - 45,6 відсотків. При 
цьому 88,7 відсотків вважають несправед-
ливим такий стан речей. Готові мирити-
ся з високим заробітком чиновників лише 
5 відсотків респондентів. Через зарплати 
61,7 відсотків опитаних стали гірше ста-
витися саме до прем’єра Олексія Гончару-
ка, а 67,4 - до всіх, хто обіймає держпосаду 
і отримує високу платню. 

У Міноборони пояснили нові 
правила призову 18-річних 

Призов на строкову службу юнаків у 
віці 18-19 років буде проходити виключ-
но на добровільній основі. Із 20-ти років 
братимуть в армію в обов’язковому по-
рядку. Про це заявив міністр оборони 
Андрій Загороднюк, повідомляє прес-
служба Міноборони. За словами Загоро-
днюка, відповідні роз’яснення вже ро-
зіслали обласним державним адміні-
страціям і незабаром опублікують на 
офіційному сайті міністерства. Підпи-
сати контракт на проходження служ-
би в лавах ЗС України можна також із 
18 років. При цьому міністр нагадав: 
військовослужбовці-строковики служ-
би не залучалися і не будуть залучатися 
до проведення операції Об’єднаних сил 
на Донбасі.

Кого українці вважають 
дружніми народами

Беззаперечним лідером серед воро-
же налаштованих країн є Росія. Понад 
70 відсотків українців переконані, що 
для РФ Україна - ворог. А думку про те, 
що Росія дружньо налаштована до Укра-
їни поділяє лише 6 відсотків громадян. 
На другій сходинці ворожості - Угорщи-
на. 12 відсотків вважає, що угорці нега-
тивно налаштовані до України. Такі дані 
дослідження Socis, передає 24 канал. По-
над дві третини українців вважають, що 
Польща дружньо ставиться до України. 
США назвали хорошим союзником біль-
ше 38 відсотків опитаних.  У рейтингу 
дружніх народів далі йдуть Німеччина та 
Білорусь, їх вважають дружніми до Украї-
ни понад 30 відсотків українців.

Скільки грошей переказали 
заробітчани 

Нацбанк України підрахував: за під-
сумками 2019 року українські трудові мі-
гранти переказали значну суму - близь-
ко 12 мільярдів доларів. Надходження від 
заробітчан стабільно високі, повідомляє 
Громадське.TV з посиланням на відпо-
відь НБУ. В Нацбанку наголошують: обся-
ги грошових переказів дозволили суттє-
во зменшити торік курс іноземних валют. 

ПриватБанк увів додаткову 
комісію на переказ коштів 

У ПриватБанку повідомили, що тепер 
буде стягуватись комісія з юросіб та ФО-
Пів, які ввечері здійснюють переказ ко-
штів в інший банк. Комісія вводиться піс-
ля 16.30 - 0,2 відсотки від суми платежу. 
За словами голови пресслужби Приват-
Банку Олега Серги, це стосується юри-
дичних осіб та ФОПів і лише комерційних 
зовнішніх платежів в інший банк. Без до-
даткової комісії проводяться платежі по-
даткової і на користь казначейства.
Як підробляють брендове взуття 

Українське взуття не поступається за 
якістю брендовому. Але коштує значно 
дешевше. Натомість, 80 відсотків у ціні 
брендового - плата за логотип, розпо-
вів президент ГО «Ліга виробників взут-
тя» Олександр Бородиня. «В Україні пра-
цюють півтори тисячі виробників взут-
тя. Раджу купувати в них. Бо фальсифі-
кат від якісного взуття звичайному ко-
ристувачу відрізнити важко. Натомість, 
наші виробники не займаються виготов-
ленням підробок. Можуть шити під відо-
мим брендом, але тільки на його замов-
лення», - заявив експерт. Взуття відомих 
брендів підробляють двома способами. 
«Перший - це підробка такої ж якості, як 
і оригінал, але пошита іншим виробни-
ком. Другий: взуття значно гіршої якості, 
але з упізнаваним логотипом. У нас, за-
звичай, продають, використовуючи дру-
гий варіант», - сказав Бородиня. 

1+1 перетворює українців  
у «кумедних малоросів»

Нічим не можна виправдати приниз-
ливе ставлення до української мови. Зо-
крема, бажанням заробити більше та під-
вищити рейтинги. Канал Коломойсько-
го своїм контентом перетворює українців 
«у кумедних малоросів». Так віцепрем’єр з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Дмитро Кулеба відреагував на 
слова продюсерки серіалів та фільмів те-
леканалу 1+1 Олени Єремеєвої про те, що 
українська мова годиться для комедій, а 
не драм. За словами Кулеби, те, що україн-
ська мова в комедії звучить, а в мелодрамі 
не звучить, свідчить про глибоко вкоріне-
ну зверхність. «Ті, хто намагаються повер-
нути українську мову в категорію «кумед-
ні малороси», мають спуститися з велико-
руского п’єдесталу в реальність», - напи-
сав на своїй фейсбук-сторінці Кулеба. І до-
дав: за даними опитування КМІС, майже 
80 відсотків українців є активними спо-
живачами саме україномовного контенту. 

Дрібні копійки досі  
можна обмінювати 

Нацбанк за чотири місяці з обігу вилу-
чив 23,2 мільйони дрібних монет номіна-
лом 1, 2 і 5 копійок на загальну вартість 
близько 1 мільйона гривень, передає 
hromadske. Монети дрібних номіналів пе-
рестали бути платіжним засобом 1 жов-
тня 2019 року. Однак їх можна обміняти 
у відділеннях банків протягом року. Ще 
протягом двох копійки обмінюватимуть 
у відділеннях ПриватБанку, Ощадбанку 
та Нацбанку. Крім того, регулятор за чо-
тири місяці вилучив з обігу 27,9 мільйо-
нів монет номіналом 25 копійок. Вилуче-
ні з обігу монети НБУ утилізує. Лом мо-
нет відправляють на переплавлення.

Торік пенсійні виплати склали 
шосту частину видатків бюджету

Пенсійні виплати з держбюджету-2019 
склали 181,8 мільярдів гривень або 16,9 
відсотків від загальної суми видатків. Але 
для фінансування пенсій цього виявило-
ся недостатньо: Державна казначейська 
служба надала Пенсійному фонду 118,7 мі-
льярдів позик за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку, йдеться на веб-
сайті Рахункової палати. Загальна сума не-
погашеної заборгованості ПФ за наданими 
позиками складає 49,2 мільярди.

Україна Світ
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На Тернопільщині 
з початку року 
28 багатодітних 

матерів отримали 
відзнаку "Мати-
героїня". Цією 
державною нагородою 
відзначають жінок, які 
народили і виховали 
до восьмирічного віку 
5-х і більше дітей, та 
матерів, які виховують 
усиновлених дітей. 

На церемонію нагороджен-
ня зібралися матері з різних 
куточків області. Підтримати 
їх приїхали і їхні рідні. Звання 
«Мати-героїня» присвоїли Ма-
рії Стельмащук із села Жолобки 
Шумського району. Серед наго-
роджених жінок у неї найбільша 

родина. 
- У нашій сім’ї – дев’ять ді-

тей, - розповідає жінка. - Четве-
ро хлопчиків та п’ять дівчаток. 
Найстаршій дитині 16 років, а 
молодшій - три. Для нас діти – 
це дар Божий. Ми усіх їх дуже 
любимо. Завжди навчали їх 
бути дружними, любити і до-
помагати одне одному. І вони 
до нас прислухаються, старші 
вчать молодших всім ділитись, 
підтримують одне одного. 

Аби нагодувати велику ро-
дину, пані Марія, буває, і пів дня 
готує на кухні. 

- Якщо варю борщ, то беру 
восьмилітрову катрулю, - роз-
повідає жінка. – А от у суботу 
завжди робимо вареники, то їх 
треба, як мінімум, 200 штук. 

Багатодітна мама зізнаєть-

ся, Соломійка, Олеся, Андрійко, 
Павлик, Ангеліна, Давидко, Ка-
труся, Сашуня та Яночка прак-
тично не сваряться між собою, 
а старші дуже підтримують мо-
лодших, діляться усім, допома-
гають в домашніх справах. 

- Я щаслива мама, що мої ді-
тки здорові, навчаються, ростуть 

добрими і щирими, - зізнається 
жінка. – Для нас з чоловіком – це 
найбільша радість.  

До слова, матерям-героїням, 
які отримали нагороди випла-
тять одноразову допомогу - 19 
210 гривень. Всього на Терно-
пільщині таку відзнаку отрима-
ли  6642 жінки з 2003 по 2019 

рік. З них 86 осіб виховує понад 
10 дітей, повідомив начальник 
обласного управління сім’ї та 
молоді Ігор Чорний. Загалом же 
на Тернопільщині проживає по-
над 13050 багатодітних сімей, 
в яких виховуються близько 43 
400 дітей. 

Софія ПРОЦИК. 

Материнське щастя, помножене на дев’ять
У родині Стельмащуків 

з села Жолобки Шумського 
району підростає четверо 

синів та п’ятеро доньок

УМарійському духовному 
центрі запрацювала перша 
в Україні мистецька студія 

повітряного пензля «Натхнення 
Зарваниці». Тут школярі можуть 
безкоштовно опановувати 
ази сучасного мистецтва та 
розвивати творчі здібності. 
Створили студію за сприяння 
ректора Марійського духовного 
центру отця Володимира Фірмана 
та декана Зарваницького отця 
Володимира Топоровського, 
а також за кошти, отримані 
з діяльності соціальних 
підприємств, що діють у 
Зарваниці.

Організатором та мистецьким керів-
ником художньої школи стала  Христина 
Бочан – талановита художниця з Латвії, 
роботи якої вражають своєю майстерніс-
тю і реалістичністю. Її чудові картини та 
ікони можна побачити у Марійському ду-
ховному центрі, дитячому садочку «Дже-
рельце», школі села Вишнівчик. 

- Я вже давно хотіла ділитися своїм 
досвідом та знаннями і навчати мисте-
цтву аерографії, - розповідає Христина. – 
Завдяки Марійському духовному центру 
мені вдалося реалізувати цю ідею. Діти 
матимуть цікаве заняття, навчатимуться 
і ми виростимо нове покоління худож-
ників. Адже аерографія – це зовсім інше, 
аніж малювати пензлем. Вона не дуже 
поширена, але як нове дихання у мис-
тецькому світі. 

За словами Христини, аерографія 
дуже часто асоціюється лише із фарбу-
ванням авто. Але насправді – це вміння 
може стати основою для майбутньої 
професії. Аерографом можна малювати 
практично на будь-якій поверхні – дере-

ві, пластику, кераміці, дитячих іграшках, 
металі, тканині, папері. Цю техніку ви-
користовують у макіяжі, бодіарті, оздо-
бленні нігтів і навіть тортів та булочок. 
Просто кожну поверхню потрібно спеці-
ально підготувати для оформлення ае-
рографом та обрати відповідні фарби. 

- Якщо дитина навчиться малювати 
аерографом, то з часом може знайти для 
себе справу на все життя чи хобі, - каже 
Христина. 

Цікаво, що це мистецтво  має давню 
історію. Перші аерографічні малюнки 
знайдені в Печері рук в аргентинському 
місті Ріо-Пінтурас. Вони були створені 
близько 7300 років до н. е. Стародавні 
художники видували через порожнисту 
кістку пігмент-фарбу на стіну. Сьогодні 
ж для цього є спеціальні інструменти, які 
можна придбати у кожному художньому 
магазині. 

Арт-студія «Натхнення Зарваниці» роз-

ташована у спеціально підготовленому 
приміщенні реколекційного будинку для 
прочан. Охочих навчатися дуже багато. 
Першими, хто опановуватиме нову техніку 
малювання – аерографію, стали 24 дітей 
віком 10-15 років, із Зарваниці та навко-
лишніх сіл. Учні займаються двічі на тиж-
день по три години. Навчання триватиме 
3 місяці, і після завершення курсу кожен 
учасник отримає сертифікат, який засвід-
чить освоєння ним навиків аерографії.

- Ми не очікували, що так багато дітей 
зацікавляться цим мистецтвом, - каже 
Христина. – Люди вже записуються на 
наступний набір. Сподіваюся, з часом ми 
будемо мати інше приміщення і будемо 
навчати ще більше дітей. 

Христина малює аерографом вже 26 
років. Вона закінчила художню школу 
в Латвії у місті Рига, а потім самостійно 
опанувала повітряний пензель. Христи-
на вийшла заміж за українця Ігоря Боча-
на і кілька років тому вони переїхали у 
рідне село чоловіка Гайворонка Теребов-
лянського району.  

-  Багато років удосконалювала свої 
вміння, вчилася на своїх помилках, - каже 
художниця. – Я з власного досвіду знаю, як 
складно починати само-
му. Тож  тепер ділюся з ді-
тьми всім, що вмію сама. 

Школу повітряного пензля 
створили у Зарваниці

Талановита художниця з Латвії навчає дітей 
унікальної техніки сучасного мистецтва

Юля Томчишин.
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народної медицини

Сухість у носі, підвищена 
температура, 
почервоніння очей, 

біль у голові, чхання - перші 
симптоми нежитю, від 
яких необхідно швидко 
позбутися, щоб він не 
переріс у застуду.

Якщо ви прокинулися вночі і ви-
явили, що ніс закладений, а спеці-
альних крапель вдома немає, можна 
відновити носове дихання, скорис-
тавшись розчином морської солі.

Отож, на склянку кип`яченої 

води - одна чайна ложка морської 
солі. Зверніть увагу на те, аби сіль 
була без ароматизаторів. Розмішу-
ємо сіль до повного її розчинення у 
воді. Розчином кімнатної температу-
ри промиваємо ніс, набравши його 
в шприц (без голки), або в чайник з 
вузьким носиком.

Промивати ніс найкраще над ра-
ковиною або у ванній. Потрібно на-
хилити голову над умивальником, в 
одну ніздрю вставляємо шприц (без 
голки), а з іншої ніздрі розчин пови-
нен виливатися, проходячи через но-
соглотку. Промивання носа розчи-
ном морської солі або морською во-
дою знімає набряк та запалення з но-
соглотки.

Лікарі рекомендують час від 
часу промивати ніс таким розчином 
для профілактики захворювань, які 
передаються повітряно-крапельним 
шляхом.

Народна медици-
на багата на мето-
ди, що застосову-

ються при застудних за-
хворюваннях. Найпоши-
ренішим є спосіб парити 
ноги в гарячій воді. Од-
нак, як стверджують ме-
дики, подібна процедура 
може бути дуже небез-
печною для здоров’я. 

Коли корисно парити ноги 
Після довгого важкого дня 
буде дуже приємно і безсум-
нівно корисно опустити втом-
лені ноги у ванну з теплою во-
дою, куди рекомендовано до-
дати якісь ефірні олії, трав’яні 
настої або спеціальні суміші. 
Від подібної процедури мож-
на отримати не тільки задово-
лення, але й одночасно провес-
ти профілактику простудних 
захворювань.

Коли починається засту-
да, також можна скористатися 
народним методом і попарити 
ніжки в теплій воді. Зазвичай 
подібну процедуру проводять 
при нежитю, першінні в горлі, 
легкому кашлі або ломоті в тілі.

Дуже ефективно попари-
ти ноги після перемерзання. В 
цьому випадку кров починає 
швидше циркулювати в орга-
нізмі і не дає прорватися під-
ступаючій застуді.
А коли не можна?

Але навіть, здавалося б, та-
кий нешкідливий процес, як 

попарити ноги, має безліч по-
бічних ефектів, через які його 
можна застосовувати далеко 
не кожному. Наприклад, тим, у 
кого спостерігається підвище-
ний тиск, ноги парити катего-
рично заборонено.

Якщо застуда почала про-
гресувати і температура тіла 
підвищилася, то від гарячої 
ванни для ніг теж слід відмови-
тися, щоб ще більше не підви-
щити температуру.

При шкірних захворюван-
нях або алергічних реакціях 
парити ноги теж не бажано, 
оскільки вода може стати ката-
лізатором прогресування неба-
жаної реакції.

Не можна парити ноги май-
бутнім матусям, оскільки поді-
бна дія може привести до зриву 
вагітності. Разом з тим не реко-
мендується опускати ноги в га-
рячу або теплу воду жінкам під 
час «критичних днів», бо підви-
щення температури може не-
гативно вплинути на менстру-
альний цикл.

Тому, перш ніж набирати в 
тазик воду, слід переконатися, 
чи ніщо не може завадити ком-
форту і організм витримає цю 
процедуру.

Регулярне застосу-
вання цього нату-
рального засобу дає 

можливість кардинально 
очистити організм від на-
копичених шкідливих ре-
човин, позбутися від за-
йвих кілограмів, поліп-
шивши метаболізм і ради-
кально покращити стан 
свого здоров’я.

Судини і кишечник позбу-
дуться непотрібного і шкідливо-
го баласту у вигляді шлаків, що 
призведе до активації процесів 
загального оздоровлення. Крім 
цього, покращиться робота вну-
трішніх органів - в першу чергу 
підшлункової залози, печінки 
та всього шлунково-кишкового 
тракту. Також знизиться рівень 
цукру в крові.

Можна взяти вже готове бо-
рошно, або самостійно приготу-
вати його з гречки (допускаєть-
ся використання як звичайної, 
так і зеленої гречки), для чого 
її слід ретельно перемолоти до 
однорідного стану в кавомолці. 
Після цього готове борошно до-

дається в кефір, потім перемі-
шується до моменту досягнення 
однорідної консистенції. 

Як вживати
На одну склянку кефіру - одна 

столова ложка готової гречаної 
муки. Все це бажано робити вве-
чері, незадовго перед сном. Го-
това гречано-кефірна суміш ста-
виться в холодильник до ранку.

Прокинувшись, засіб необ-
хідно буде вжити приблизно 
за 30 хвилин до сніданку, на го-
лодний шлунок, для найкра-
щого засвоєння. Лікувально-
оздоровчий ефект буде посиле-
ний, якщо після сну відразу ви-
пити склянку теплої води. Кур-
су очищення необхідно дотри-
муватися протягом 14 днів. По-
тім робиться перерва в один мі-
сяць, після чого курс можна по-
вторити.

В крайньому випадку мож-
лива заміна кефіру на несолод-
кий йогурт, краще домашньо-
го приготування. У суміш допус-
каються добавки у вигляді шма-
точків сухофруктів, свіжих фрук-
тів або овочів. 

Які хвороби лікує 
насіння кропу

Одним з найпоширеніших 
серцево-судинних захво-
рювань у всьому світі є 

високий кров’яний тиск. Тому 
потрібно регулярно проходи-
ти обстеження у лікаря та вжи-
вати корисні продукти, щоб 
уникнути ускладнень.

Високий тиск прийде в норму, зник-
нуть болі в шлунку і сечовому міхурі, не-
тримання сечі і калу, якщо в заварюваль-
ний чайник насипати столову ложку з гір-
кою насіння кропу і залити їх 0,5 л окропу. 

Накрити чайничок серветкою або 
вкутати рушником на 40 хвилин, щоб на-
сіння добре запарилось і віддало всі цін-
ні речовини у воду. Отримані ліки най-
краще пити одразу з носика чайника по 
3 ковтки – не менше семи разів на день, а 
краще 10. Обов’язково пити під час їжі, не 
на голодний шлунок і не після трапези.

Курс лікування – тиждень, потім на-
стій можна вживати періодично, скажі-
мо, 2-3 дні щомісяця для профілактики.

Крім зазначеного ефекту, такий 
настій лікує кашель, бронхіт, хвороби 
горла, а також позбавляє від безсоння.

Чорна редька
Редьку здавна використовують 

для лікування сухого кашлю. Існує 
безліч рецептів із застосуванням 
цього коренеплоду, наприклад, су-
міш морквяного соку і соку редь-
ки з додаванням меду. Вживають 
таке питво протягом усього дня по 
1 столовій ложки щогодини. Але 
найпопулярніший рецепт - сироп з 
редьки з цукром або медом.
Корінь солодки

Щоб зробити ліки з кореня со-
лодки, необхідно взяти 1 столову 
ложку подрібненої сухої сировини, 
висипати в будь-який емальова-
ний посуд, залити склянкою окро-
пу, а потім довести отриману суміш 
до кипіння. Вимкнути газ і дати 
відвару настоятися протягом 2-2,5 
годин. Отримані ліки проціджують 
і п’ють перед їжею по столовій лож-
ці 4-5 разів на день.

Корінь алтея
У пропорції 1:1 змішують ко-

рінь алтея і листя мати-й-мачухи. 
Отриману суміш заливають склян-
кою окропу і настоюють 30 хви-
лин. Настій вживають за півгодини 
до прийому їжі по ½ склянки. Цей 
же рецепт можна використовувати 
при вологому кашлі.
Листя мати-й-мачухи

Перший рецепт: листя мати-
й-мачухи, квітки чорної бузини і 
траву горця пташиного змішують 
у пропорції 1:1:1. Суміш заварюють 
окропом і залишають на 30 хвилин. 
Приймають чотири рази на день за 
півгодини до їди по ¼ склянки на-
стою. Якщо необхідно лікувати ди-
тину, дають 1-2 столові ложки ліків 
за тими ж правилами.

Другий рецепт: змішують квіт-
ки лісової мальви, траву медунки, 
листя мати-й-мачухи, квітки греч-

ки в співвідношенні 6:1:1:1. Сиро-
вину ретельно перемішують, 5 ст. 
ложок суміші заварюють 1 л окро-
пу і настоюють цілу ніч. Отриманий 
настій проціджують і випивають 
протягом дня в 5-6 прийомів.
Корінь імбиру 

Імбир - відмінний протизас-
тудний засіб, що зміцнює імунітет. 
Корінь імбиру використовується 
в численних рецептах засобів для 
лікування кашлю, застуди і грипу. 
Щоб позбутися кашлю, рекоменду-
ють взяти 200-250 г цукру і додати 
1-2 чайні ложки натертого на дріб-
ній тертці кореня імбиру. Отрима-
ну суміш залити невеликою кіль-
кістю води і поставити на вогонь. 
Щоб цукор не пригорів, нагрівати 
потрібно на повільному вогні, по-

стійно помішуючи. Коли суміш пе-
ретвориться в тягучу масу, її зніма-
ють з плити. Ліки вживають по 0,5 
ч. ложки 2-3 рази на день.
Рецепти від вологого 
кашлю

Вологий кашель, на відміну від 
сухого, супроводжується активним 
виведенням з бронхіальних шляхів 
вологого секрету. Головне завдання 
в лікуванні такого кашлю - поліпши-
ти відходження мокроти. Допомо-
жуть відвари і настої цілющих трав.
Насіння анісу

Дві столові ложки анісового на-
сіння змішують з 1 ч. ложкою меду і 
дрібкою солі, заливають склянкою 
води і доводять до кипіння. Отри-
маний відвар проціджують і п’ють 
кожні дві години по столовій ложці 
протягом усього дня.
Мед і оливкова олія

Змішують у співвідношенні 1:1 
оливкову олію і мед. Розігрівають 
суміш на водяній бані і приймають 
по 1 ч. л. 3-4 рази на добу.
Лист подорожника

2-3 столових ложки подрібне-
ного листя подорожника залива-

ють 500 мл окропу і настоюють 
протягом 2-2,5 годин. Отримані 
ліки проціджують і п’ють мінімум 
тричі на добу по 1/3 склянки.
Ріпчаста цибуля

Найпростіший спосіб викорис-
тання цибулі для лікування кашлю 
та застуди - інгаляція. Досить по-
дрібнити цибулину і вдихати летю-
чі речовини, які вона виділяє. Та-
кож з цибулею готують цілющі си-
ропи (використовуючи цукор або 
мед), відвари (частіше на молоці), 
настої і настоянки.
Родзинки з соком цибулі

50 г родзинок заливають склян-
кою крутого окропу і настоюють 
півгодини під кришкою. Проціджу-
ють, додають 3-4 ложки цибулево-
го соку. П’ють невеликими ковтка-
ми в один прийом. Найкраще вико-
ристовувати цей засіб перед сном.
Інжир на молоці

Для ефективної боротьби з во-
логим кашлем можна приготува-
ти смачні ліки. В молоко додати 2-3 
плоди інжиру і 20 хвилин тримати 
на повільному вогні. Засіб вжива-
ють теплим або гарячим 2-3 рази 
на день після їжі.

Народні рецепти від сухого і вологого кашлю
Сухий кашель - неприємний симптом, який може супро-

воджуватися болями в грудній клітці, проблемами зі 
сном та іншими скаргами. При ньому не відходить мо-

кротиння, а в дихальних шляхах розвивається активний за-
пальний процес. Упоратися з проблемою допоможуть ви-
пробувані рецепти з арсеналу народної медицини.

Парити ноги: 
користь і протипокази

Лікуємо нежить морською сіллю

Чистимо судини і кишечник 
кефіром з гречкою
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Вона сиділа в 
невеличкому 
затишному 

ресторані одного 
з великих 
американських міст. 
Тут готують смачні 
стейки з м’яса, яке 
привозять із штатів 
Середнього Заходу. 
Там воно соковите та 
справжнє.

Призахідне сонце одні 
хмарочоси розфарбовувало 
в теплий оранжево-жовтий 
колір. Інші - в прохолодно-
темнуватий. Височенним 
будинкам байдуже, які 
тони та відтінки накладає 
на них ранок, день чи ве-
чір. Зате туристи із захо-
пленням фотографують 
велетні-споруди, насоло-
джуючись грою світлоті-
ней. 

Вона любила великі 
міста і маленькі містечка. 
У великих легше загубити-
ся. В малих простіше зна-
йти споріднені душі. Перші 
були схожі на її неймовірні, 
здавалося, недосяжні мрії, 
що скидалися на велетні-
хмародери. Другі були міс-
цем Її мрій. 

Вона замовила стейк із 
яловичини та класичний 
коктейль «Маргарита». 
М’ясо вживають з черво-
ним вином. Але Вона ніко-

ли не дотримувалася пра-
вил. У неї були власні сма-
ки та вподобання в їжі, на-
поях, одязі, у відношенні до 
людей та світу… 

- Колись ви будете сиді-
ти в хорошому ресторані й 
згадувати…

Так сказав їй той, хто 
вмів читати долю.  

- У мене немає таких 
можливостей, - відповіла. - 
І навряд, чи будуть. 

- Ви їх виграєте в свого 
життя.

- Хіба так можна?
- Просто, будьте гарним 

гравцем.
- Я не люблю дорогі 

ресторани в нашому міс-
ті. Вони зарозумілі. Як і їхні 
відвідувачі.

- Це буде не тут, - мовив 
з легкою іронією.

Вона не повірила, але 
розмова її зачепила. Навіть 
знову почала мріяти…    

…Стейк подали із запе-
ченою картоплею та бро-
колі. 

Через кілька хвилин пі-
дійшов офіціант.

- Вам подобається, мем? 
- запитав. 

- Так, дякую. Дуже смач-
но. 

Хлопець задоволено 
усміхнувся. Він запам’ятав 
цю жінку. Вона часто сюди 
приходить. І залишає щедрі 
чайові. 

Вечір стер із гігант-
ських полотнищ хмарочо-
сів залишки сонця. Вни-
зу вони світилися велики-
ми квадратами вікон та ві-
трин. А у височині світ-
ло зливалося в ряди жов-
тих доріжок, що тягнуться 
в небо.  

Вона любила розгляда-
ти картини в ресторані. На 
них зображені ковбої, інді-
анці... Здавалося, прообра-
зи героїв вестернів та при-
годницьких фільмів щора-
зу дивляться іншим погля-
дом. Насмішкуватим, іро-
нічним, стривоженим, за-
чудованим… Залежно від її 

настрою. 
Але її улюблена - вели-

ка картина, на якій зма-
льовані прерії. У ній - магія 
спокою та ностальгії вод-
ночас, і дитинність приро-
ди, де все спражнє, не чіпа-
не, таке, яке подарував зем-
лі Творець. Коли дивить-
ся на роботу невідомого їй 
художника, пригадує поля, 
серед яких виросла. Дале-
кий горизонт, який годі по-
бачити в місті. І відчуває 
бажання вдихнути аромат 
трав, що пахнуть сонцем і 
дощами.  

Прерії вдалині злива-
ються з небом. Творять 
одне ціле. Так задумав ху-
дожник. І коли вона впер-
ше побачила прерії ная-
ву - високі трави, поодино-
кі дерева, вільні вітри, - по-
думала: якби володіла пен-
злем, написала б саме таку 
картину… 

Їй подобався смак 
кам’яної солі, що обрамляв 
келих, з якого пила «Марга-

риту». Це, наче, солонува-
тий смак її минулого, який 
завжди відчуває в душі, 
коли надходять спогади. 
Таким присмаком відда-
ють втрати, від яких було 
боляче. Зради. Круті віра-
жі долі, на яких, здавало-
ся, не втримається. Печені 
яблука в осінньому карто-
плині, якими смакувала за 
щастя…

…Їй хотілося довше по-
бути в ресторані. Замо-
вила ще одну «Маргари-
ту». Глянула у вікно. По-
токи машин скидалися на 
вервечки жовто-червоних 
вогнів. Зливалися зі світ-
лом величезних вітрин і 
різноколір’ям реклами. У 
цьому місті дороги тру-
дяться без перепочинку. Не 
те, що непримітна, тиха до-
рога серед полів, яка стала 
межею між дитинством та 
її дорослим життям. Таєм-
ницею, якої не осягнула.          

- Тобі доля подарувала 
дорогу, яку будеш проходи-
ти все життя, - сказала ко-
лись їй бабуся. 

До бабусі цією дорогою 
приходило мало радощів і 
багато смутків. Вона хрес-
тила дорогу, коли у світ ви-
рушали її діти та внуки. І 
поки була жива, виглядала 
з неї тих, хто уже ніколи не 
міг повернутися.        

Тоді вона не розумі-
ла значення сказаних слів. 
Але на все свій час. Тепер 

шукає дорогу в снах, бо хо-
дила по ній разом із мамою. 
Не раз поверталася туди, 
коли, здавалося, світ схо-
дився клином і не було від-
повідей на запитання. Там 
приходили розумні дум-
ки. Може, їх посилали душі, 
які відлетіли на далекі зір-
кі й звідти продовжували її 
любити. Бо в колишніх лю-
дей мудрість була від землі. 
І любов непоказною, зате 
щирою…

Вона не втомлюєть-
ся любити польову дорогу, 
якої немає на жодній кар-
ті. Але яка пролягла через 
її долю…

…Закохані хлопець і ді-
вчина зустрілися навпро-
ти вікна ресторану. В обох 
одинакові зачіски - дреди. 
«Діряві» джинси. У неї до-
вга футболка і куца легка 
куртка. На ньому теліпа-
ється светр, наче зі старшо-
го брата. Обійнялися. Він 
чмокнув її в щічку. Взялися 
за руки й зникли серед на-
товпу.                      

Вона провела їх погля-
дом. Усміхнулася. 

Їй, мабуть, тоді було 
стільки ж, як дівчині з дре-
дами в «дірявих» джинсах. 
Вона закохалася. Була щас-
ливою. Але кохання її зра-
дило. Не тому, що не лю-
било. А тому, що в її роди-
ни не було статків. Його 
батьки не могли допусти-
ти, аби син зв’язав з нею 

свою долю. Вони це сказа-
ли їй в очі. А він пішов, не 
попрощавшись… Вона ж 
після цього любила, але не 
кохала… 

Світ багатих і бідних 
ніхто не відміняв. І невідо-
мо, коли це станеться. Як і 
невідомо, скільки ще доль 
через це розминуться, по-
думала з гіркотою. 

…Подякувала за смачну 
вечерю. Залишила офіці-
антові чайові. Підморгнула 
ковбоєві, погляд якого сьо-
годні здавався романтично-
сентиментальним. 

Вуличний музикант, 
студент, певно, грав на сак-
софоні «My Way» («Мій 
шлях») Френка Сінатри. 
Його слухали, переважно, 
туристи. Вона також зу-
пинилась. Їй подобалась 
гра на саксофоні. В закло-
потаному вечірньому се-
редмісті «сакс» звучав по-
особливому. А, може, їй так 
здалося. 

Хлопець закінчив грати. 
Глядачі аплодували. Хтось 
кидав у футляр купюри, 
хтось - монети. Вона також 
віддячила музикантові. Він 
грав чудово, віртуозно. І 
подумки побажала вигра-
ти приз, - якщо не на сце-
ні, то в житті. Часом друге 
важливіше. Головне, бути 
хорошим гравцем. Вона це 
знає...     

Ольга ЧОРНА.   

*     *     *
Надворі лютий. Шемрають дощі
Про шубу білу, що землі ще сниться.
Сіріють вулиць вимоклі плащі,
На гілці скаче радісна синиця,
Брунькують збаламучені кущі,
Дивується квіткам стара ялиця:
З’явились несподівано вночі, -
Чого ж то їм до березня 

не спиться?

*     *     *
 Я серце зачинила на замок,
Немає в ньому жалю чи образи,
Лиш почуттів засушений листок
Про пережите кольором розкаже –
Я серце зачинила на замок.
Я свіжим вітром напинаю паруси,
Житейським морем плавати 

ще маю.
Вдихну у нього пригорщу краси,
В прекрасне віри та снаги 

без краю…
Я свіжим вітром напинаю паруси…
У синє небо погляд підійму,
Назустріч сонцю я простягну руки.
Холодну зиму із душі зніму,
Теплом розтоплю душу 

від розпуки…
У синє небо погляд підійму…

Марія ГУМЕНЮК.

*      *      *
Кам’яні сльози старого храму
Падають в трави й сніги.
Колись тут молились люди,
Тепер залітають сюди голуби. 
Старі двері скриплять від вітру.
Розхристана душа у вівтару. 
На вицвілих фресках 

сумують святі -
Сонце крізь вікна розбиті 
Накладає німби на них золоті. 
Тут так рідко хтось 

молиться Богу.
Часом на уламки 
хтось квіти кладе польові...
«Благословенна будь, душе...» -  
Нечутно мовить Всевишній...
Сплакне храм...
Котяться сльози холодні, 
сумні, кам’яні...

*      *      *
А ти вкради, 
вкради її, пірате, 
на свій казковий
привид-корабель. 
Пливи через моря 
людського осуду і зради 
У пошуки незвіданих 
земель. 
Той клаптик є
десь на планеті.
Можливо, там
лише каміння і вітри...
Врятуй її від смутку
і зневіри.
Її любов - 
це є твої скарби...   
Колись про вас
писатимуть поеми.
Шукатимуть 
серед легенд, морів...
А зараз - укради її, пірате,
у світ пригод,
кохання і штормів... 
Вона ще досі 
виглядає
тебе
із вирію летючих кораблів...

Ольга ЧОРНА.  

Сокровенне

На фото Мирослава Коломійчука: вихованці зразкового художнього ансамблю 
танцю "Ольвія" Лановецького міського комунального будинку дитячої та 
юнацької творчості Ангеліна Трач і Мирослав Інтесар. 

Невигадана історія

«Бо потім 
каяття 

буде 
нестерпним...»

Ансамбль танцю 
"Ольвія" є переможцем 
та лауреатом багатьох 
всеукраїнських 
і міжнародних 
фестивалів-
конкурсів. Нещодавно 
"Ольвія" побувала 
на міжнародному 
фестивалі-конкурсі 
"Wonder Fest Georgia"-
Карпати в Яремче 
Івано-Франківської 
області, який проходив 
за підтримки посольства 
Грузії в Україні. За 
підсумками І обласного 
туру ансамбль відібрано 
до ІІ регіонального 
туру VІ всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
народної хореографії 
ім. Павла Вірського, 
який буде проходити 
3-4 квітня цього року 
у Львові. Керівник 
колективу -  
Ольга Голишева.

Таємниця 
однієї жінки

Останнім часом 
Христя відчула зміни 
в своєму організмі: 

слабкість в усьому тілі, 
безсилля, дратівливість. 
Спочатку не надала цьому 
значення, гадала, що 
пора її жіноча згасає. А 
коли почала надокучати 
нудота, втрата апетиту, 
спохопилася: невже вона 
помиляється? 

Як у 45 роки можна було 
бути такою легковажною? І ап-
тека, де можна було купити тес-
ти, і жіноча консультація – неда-
леко від дому. Вона ледь не збо-
жеволіла, коли лікар-гінеколог 
навідріз відмовилася перери-
вати її вагітність: «Це завжди – 
гріх, а надто тепер, коли скоро 
почуєте рухи дитини».

Христя вирішила діяти за по-
радою подруги: приймала  гаря-
чі ванни, двигала мішки з зер-
ном на горищі, але дитині це не 
зашкодило. Вона спокійно роз-
вивалася в утробі матусі. 

Христя місця собі не знахо-
дила: де вихід? Часом їй здава-
лося, що це – якийсь страшний 
сон, що скоро мине, розвіється, 
як туман. Утім, їй навіть снило-
ся, як люди з іронією проводять 
її очима, а сусідка Віра, з якою 
недавно за межу пересварила-
ся, насмішкувато запитує: «Ві-
зьмеш мене за куму?»

Розчавлена, знищена однієї 
неділі Христя пішла до святого 
храму, щоб здійснити те, що за-

думала. Мов у підсвідомості, за-
палила свічку, підняла зажурені 
очі на ікону Ісуса: «Господи, за-
бери у мене цю дитину. Старію я. 
Не годиться знову мені матір’ю 
бути. Дочка, Лідочка, школу за-
кінчує. Скоро онуків чекати тре-
ба буде», - по обличчю Христі 
струмочком потекли сльози. Ха-
отично хрестилася, коли це ро-
били люди, бо не чула пропо-
віді священика, була в цю мить 
далека від Бога. Її мозок пульсу-
вав одне: швидше б звільнитися 
від свого тягара! Лідочка у педа-
гогічний виш вступатиме, що-
тижня сумку треба буде готува-
ти. Словом, не до дитини Хрис-
ті тепер.

Коли Христина почула рухи 
дитини, зайшлася в істериці. В 
усьому звинувачувала чоловіка 
Павла, який через щоденні скан-
дали, ходив, мов у воду опуще-
ний. Намагався заспокоїти дру-
жину: «Ми ще будемо тішитися 
тією дитинкою. Немає чого со-
ромитися. Не ти - перша, не ти 
– остання в такому віці народжу-
ватимеш». Але Христя ніби не 
чула його. Вона верещала, мов 
заведена, що втопиться разом 
з дитиною, не хоче жити, не пе-
реживе сором. Врешті, як зреа-
гує Лідочка, коли дізнається про 
вагітність? Однокласники з неї 
глузуватимуть, їй нервувати не 
можна – скоро випускні іспити, 
вступ до вишу…

«А тобі нервувати можна? 
Хіба не знаєш, що це погано на 
дитину впливає?» - мовив Павло.

Одного дня Ліда прийшла 
додому зі святковим настроєм. 
«Мамочко, всі екзамени на «від-
мінно» здаю. І за те тітонька Ста-
ся пообіцяла мене на море з со-
бою взяти. Щоб відпочила пе-
ред вступом до вишу. Відпустиш 
мене?» - улесливо спитала Хрис-
тю.

Станіслава була рідною се-
строю Христини. Дітей у неї не 
було, а п’ять років тому в ава-
рії загинув чоловік. Заміж біль-
ше не виходила. Тепер Христя 
думала: чому Стасі Бог дітей не 
дав, яка стільки коштів витра-
тила на лікування? Так ні, дав їй, 
Христі, у таку пізню пору, коли 
сивина вже помережила косу.

Стася дуже любила свою 
племінницю, часто купувала їй 
модні обновки, давала кишень-
кові гроші.

Ліда втупилася великими 
очима в матір і перепитала: «Від-
пустиш? Я ж ніколи ще моря не 
бачила». «Відчуваю, що скоро се-
стра відбере тебе у мене, - сумно 
мовила Христя і, важко зітхнув-
ши, додала, - Відпущу». 

Для поїздки на море Станіс-
лава придбала усе необхідне 
сама. І для себе, і для племінниці.

Ліда раділа, приміряючи до-
рогий купальник, нові шльопки, 
капелюшок від сонця. З нетер-
пінням чекала дня, коли вони 
з тіткою вирушать у дорогу. А, 
коли час настав, не спала всю ніч 
– боялася проспати.

«Чому така сумна, сестро?» - 
поцілувала Стася Христю, коли 
за ними під’їхало таксі. «Усе буде 
добре, мамочко. Не сумуй. Я що-
дня телефонуватиму, - мовила 
Ліда, якось дивно глянувши на 
Христю. - Ти ніби змінилася, ма-
мусю. Може, нездужаєш? Може, 
мені залишитися?»

«Усе добре. Щасливої доро-
ги», - розгублено мовила Христя 
і ледь не зомліла, коли Станісла-
ва розуміюче їй усміхнулася.

«Розпізнала, звісно, розпіз-
нала, що я – вагітна», - збагнула 
Христина і стала картати себе, 
що треба було раніше зізнатися 
сестрі. Хай повернеться Лідоч-
ка і вона усе їй розповість. Упев-
нена: дочка вже доросла і зрозу-
міє її. Можливо, й зрадіє, що ма-
тиме братика. Про стать дитини 
її сповістили на УЗД.

Лідочка телефонувала по 
кілька разів на день. Ділилася 
враженнями від поїздки: «Ти не 
уявляєш, матусю, яка тут кра-
са. Як свіжо і легко! Я вже вирі-
шила: буду добре вчитися, щоб 
мати стипендію. Буду економи-
ти на всьому, щоб відкладати 
кошти для поїздки на море. Хочу 
наступного літа з тобою поїха-
ти. Ти ж також ще моря не бачи-
ла». «Звісно», - відповіла Христя, 
а сама подумала, що наступного 
літа у неї з дитиною будуть руки 
зв’язані. Не до поїздок буде.

Вона з нетерпінням чекала 
приїзду доньки. Бажання виго-
воритися перед нею стало не-
стерпним. Два дні, які Лідоч-
ка ще мала бути на морі, зда-
валися Христі цілою вічністю. 
Чомусь донечка ще нині не те-
лефонувала. Мабуть, хоче гар-
ні світлини зробити, розмір-
ковувала вона, та все ж чомусь 

неспокійно було на душі. Та й 
сон поганий наснився. Тремтя-
чими пальцями набрала номер 
Лідочки. Донька не відповіда-
ла. Христя набирала ще і ще. Не 
відразу збагнула, чому телефон 
взяла Станіслава, чому вона 
так істерично кричить. Саме 
через це й не розуміла значен-
ня її слів. «Що сталося, Стасю?» 
- спитала стривожено. Стася 
не відповіла. Натомість, Хрис-
тя почула якийсь гамір, вигуки, 
плач, а потім чоловічий голос: 
«Ми шукаємо вашу доньку. По-
тонула зранку. Хай Бог допомо-
же вам знести цей хрест». 

Христя закам’яніла. Що таке 
каже той незнайомець? Може, 
це - якась жахлива помилка?  

Вона знову й знову набира-
ла номер Лідочки, а потім – Ста-
ніслави. «Не знаю, як стало-
ся, Христю, не розумію. Лідоч-
ка  весь час була на моїх очах. 
На якусь коротку мить загубила 
її, коли вона зайшла у воду зро-
бити світлини. Не можу повіри-
ти, що її нема», - заходилася в ри-
данні Стася.

…Цілий тиждень шукали у 
морі Лідочку. Похоронили її у 
весільному вбранні. З інсуль-
том потрапив у лікарню Пав-
ло, а Христя мало не збожеволі-
ла від горя. Тулилася до почорні-
лої з горя сестри, яка раз-по-раз 
повторювала: «Ліпше б це я по-
тонула. Ліпше б я. Я винна перед 
тобою, Христю, перед Лідочкою 
винна».

Христя чудово розуміла, що 
не сестра, а вона сама винна у 
смерті донечки: свічки у церкві 
запалювала, аби Господь забрав 
у неї дитину. Нарікала на Бога, 
що послав їй цей тягар. Не віда-
ла, що чинила страшний гріх, що 
сама накликала біду.

…Ніжною невинною усміш-
кою тепер зігріває серце Христі 
і Павла синочок Святославчик. 
Їхня радість, їх миле сонечко, 
якому скоро виповниться чоти-
ри роки. 

Тепер Христина точно знає: 
усі діти мають бути бажаними, 
бо вони – неоціненний скарб, по-
сланий Всевишнім з небес. Як би 
тяжко жінці не було, треба його 
прийняти. Навіть думкою не зрі-
катися свого дитятка, бо потім 
каяття буде нестерпним…

 Марія МАЛІЦЬКА.

гніздечкоСімейне

Струни серця

ЖУРАВЛИНІ ОЧІ
Коли додому 

линуть журавлі
Напровесні над рідними

 полями, -
Край обрію 

торкаються землі
Крильми, немов 

пробитими щитами.
Попереду чи сотник, 

чи вожак
Тримає стрій належно 

та уперто.
Ну, як їх не впізнати, 

люди, як ?!
Вони зуміли небеса 

протерти.
А кіптява не стишена

 чорнить,
Мов заволока 
над стражденним краєм,

І журавлині очі 
кожну мить

Питально в наші душі  
заглядають.

Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.
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На профі-рингу

*      *      *
Прем’єр-міністр Олек-

сій Гончарук підтвердив, 
що пропонував кандида-
туру колишнього голкі-
пера “Динамо” та збірної 
України Олександра Шов-
ковського на посаду міні-
стра спорту. До речі, Олек-
сандр зараз працює асис-
тентом головного тренера 
Андрія Шевченка у збірній 
України з футболу.

*      *      *
Чемпіонка Греції з 

олімпійської стрільби 
Анна Коракакі була обра-
на для старту естафети на 
Олімпійських іграх у То-
кіо-2020. Жінка вперше в 
історії ігор нестиме смо-
лоскипний вогонь. Олім-
пійський комітет Гре-
ції обрав Коракакі, яка 
отримала золото на жіно-
чих змаганнях зі стріль-
би з пістолета на Олімпіа-
ді у Ріо-де-Жанейро 2016 
року. Після того, як Кора-
какі пробіжить першу час-

тину естафети, вона пере-
дасть вогонь Мізукі Ногу-
чі, переможниці жіночо-
го марафону на Олімпіаді 
2004 року в Афінах. Ногу-
чі стане першою японкою, 
яка нестиме олімпійський 
вогонь 2020 року. Церемо-
нія запалювання полум’я 
відбудеться 12 березня у 
місті Олімпія.

*      *      *

Українська дзюдоїстка 
Дар’я Білодід (вагова ка-
тегорія до 48 кг)  у фіна-
лі етапу Гран-прі у Парижі 
перемогла колишню чем-
піонку світу японку Вака-
ну Кога. У минулому році 
Білодід виграла світову 
першість і стала наймо-
лодшою дворазовою чем-
піонкою світу з дзюдо. Та-

кож в червні 2019 року Бі-
лодід виграла золоту ме-
даль Європейських ігор у 
Мінську.

*      *      *
Жеребкування євро-

пейської кваліфікації чем-
піонату світу-2022 з фут-
болу відбудеться 29 лис-
топада 2020 року. Участь 
в європейській кваліфі-
кації на чемпіонат світу 
візьмуть 55 збірних, які 
представляють асоціації 
УЄФА, серед них буде при-
сутня і національна ко-
манда України. Збірні буде 
розділено на десять груп: 
п’ять по шість учасників і 
п’ять - по п’ять. На чемпі-
онат світу вийдуть десять 
переможців груп, долю ще 
трьох путівок визначать 
команди, що зайняли дру-
гі місця у своїх групах. Міс-
це і час церемонії жереб-
кування поки невідомі і 
будуть оголошені пізніше. 
Наступний чемпіонат сві-
ту з футболу відбудеться 

в Катарі в період з 21 лис-
топада по 18 грудня 2022 
року.

*      *      *

У Ванкувері (Канада) 
завершилися змагання 
етапу Кубка світу з фехту-
вання на шпагах. В індиві-
дуальній чоловічій першо-
сті наш досвідчений Бог-
дан Нікішин став волода-
рем бронзової медалі. Від-
значимо, для українського 
шпажиста це перша осо-
биста медаль в олімпій-
ському сезоні.

*      *      *
Днями відбулося же-

ребкування Фіналу чоти-
рьох жіночого Кубка Укра-
їни з волейболу, де змага-
тиметься тернопільська 
“Галичанка-ТНЕУ-Гадз”. У 

півфіналі підопічні Вікто-
ра Туркули зустрінуть-
ся із запорізькою “Ор-
бітою”. У другому півфі-
налі зіграють флагмани 
українського волейболу 
– южненський “Хімік” та 
кам’янський “Прометей”. 
Фінальна частина Кубка 
України відбудеться 14 та 
15 лютого у Кам’янському.

*      *      *
Арман Дюплантіс по-

бив світовий рекорд у 
стрибках з жердиною у 
польському Торуні. Швед 
підкорив планку на висоті 
6 метрів і 17 сантиметрів.  
Нагадаємо, що попередній 
світовий рекорд – 6,16 м 
– француз Рено Лавіллені 
встановив 15 лютого 2014 
року в Донецьку, на Зір-
ках жердини, змаганнях, 
які понад два десятиліт-
тя проводив у рідному міс-
ті до початку війни на схо-
ді України олімпійський 
чемпіон Сергій Бубка. За-
уважимо, що Дюплантіс 

встановив світовий ре-
корд у приміщенні. Досяг-
нення Бубки на відкритих 
стадіонах – 6,14 м – зали-
шається непобитим уже 
майже 26 років. 

*      *      *
На міжнародному лег-

коатлетичному турнірі 
Indoor Combined Events, 
що проходив у столи-
ці Естонії, усі три нагоро-
ди здобули багатоборки з 
України. Виграла змаган-
ня Аліна Шух (4518 очок). 
Другою стала Ганна Ка-
сьянова (4449), третьою 
- Римма Буйненко (4360). 
Серед чоловіків бронзу 
виборов Олексій Касья-
нов, який показав резуль-
тат - 5958.

Спортивна арена

Федерація легкої атлетики 
України визнала Ярославу Магу-
чіх найкращою легкоатлеткою 
минулого року. Ярослава стала 
срібною призеркою торішньо-
го чемпіонату світу з легкої ат-
летики в катарській Досі, вста-
новивши світовий рекорд серед 
спортсменок віком до 20 років.

У листопаді минулого року 
Магучіх також перемогла в но-

мінації Висхідна зірка за версією 
Міжнародної асоціації легкоатле-
тичних федерацій.

*      *      *
Національний олімпійський 

комітет України визнав кара-
тистку Анжеліку Терлюгу най-
кращою спортсменкою січня в 
Україні. Її особистого настав-
ника Дениса Морозова названо 
найкращим тренером місяця. У 
січні Анжеліка Терлюга успішно 
виступила на двох престижних 
міжнародних турнірах, здобув-
ши до свого активу важливі за-
лікові бали в олімпійському від-
борі до Токіо-2020. Українка здо-
була перемогу на престижному 
турнірі Karate1 Серії А в Сантьяго 

(Чилі) та стала срібною призер-
кою етапу Прем’єр Ліги Karate 1 
в Парижі (Франція). Відзначимо, 
що у ваговій категорії 55 кг Ан-
желіка Терлюга очолює світовий 
рейтинг й знаходиться у лідерах 
олімпійського заліку на участь в 
Іграх-2020.

*      *      *

У Геппінгені (Німеч-
чина) український бок-
сер Віктор Вихрист по-
тужно почав дебютний 
поєдинок на професій-
ному рингу проти Ан-
дрія Мазаника та зму-
сив тренера білоруса 
викинути білого руш-
ничка вже на 43-й се-
кунді першого раунду. 
Українець, який взяв 
собі прізвисько Віктор 
Фауст, нокаутував су-
перника лівим боковим 
ударом в голову та ви-
грав перший поєдинок 
серед професіоналів. 
27-річний Віктор Ви-

христ є чемпіоном Євро-
пи-2017 та переможцем 
Європейських ігор-2019 
серед любителів. Нага-
даємо, 29 січня стало ві-
домо, що він вирішив 
стати професіоналом та 
відмовився від участі в 
Олімпіаді-2020.

*      *      *

8 лютого у Києві 
український боксер Ар-
тем Далакян у бою за ти-
тул чемпіона світу WBA 
у найлегшій вазі пере-
міг венесуельця Йосбе-
ра Переса. Для Далакя-
на це був четвертий за-
хист титулу WBA (Всес-
вітньої боксерської асо-

ціації) у найлегшій вазі 
(до 50,9 кг).

Поєдинок у Києві 
тривав усі 12 раундів. 
Артем Далакян переміг 
Йосбера Переса одного-
лосним рішенням суд-
дів та відстояв звання 
чемпіона світу. 

Уже після матчу ста-
ло відомо, що у другому 
раунді наш боксер трав-
мував руку і у тренера 
була підозра, що це – пе-
релом, або тріщина кіст-
ки. Попри травму, Дала-
кян довів поєдинок до 
перемоги, а після бою 
чемпіону світу наклали 
на праву руку гіпс.

*      *      *
31-річний україн-

ський боксер Денис Бе-
рінчик проведе свій на-
ступний поєдинок про-
ти 26-річного чемпіона 
Аргентини Ектора Ед-

гардо Сармієнто. Поє-
динок відбудеться в су-
боту, 22 лютого, в ТРЦ 
“Термінал” у Броварах.

В останньому бою в 
жовтні минулого року 
українець одноголос-
ним рішенням суддів 
здолав Патрісіо Море-
но і захистив пояс WBO 
International (Всесвіт-
ньої боксерської орга-
нізації) в легкій вазі (до 
61,2 кг). За свою кар’єру 
Денис провів 12 боїв і у 
жодному не програвав. 
Здобув 7 перемог нока-
утом.

Уже завтра – 
головні 

старти сезону
Збірна України з біатлону визначилася 

зі складом на чемпіонат світу, який 
відбудеться в італійському місті 

Антхольц.

У списку є лідери збірної Олена Підгрушна і Дми-
тро Підручний, а також досвідчені Юлія Джима і Ар-
тем Прима.

За результатами шостого етапу Кубка IBU керівни-
цтво доукомплектувало команду двома резервістами 
- Юлією Журавок та Русланом Ткаленком.

У поточному розіграші Кубка Світу з біатлону 
Дмитро Підручний займає 20 місце, Артем Прима йде 
на 26 позиції. Серед жінок краща наша представниця, 
Олена Підгрушна, йде на 27 місці. Юлія Джима зами-
кає тридцятку найсильніших біатлоністок світу.

У Кубку націй чоловіча збірна посідає 7 сходинку. 
Жінки в поточному рейтингу йдуть на 8 місці. Світова 
першість пройде з 13 по 23 лютого.

Чоловіки:  Дмитро Підручний, Артем Прима, Ан-
тон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Бог-
дан Цимбал.

Жінки:  Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семе-
ренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія 
Журавок.

Кращі з кращих
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Вісім конкурсанток 
є відвідувачками 
Тернопільського 

міського територіального 
центру соціального 
обслуговування 
населення, які пройшли 
попередній відбір і 
готувалися протягом двох 
місяців. 

- Ми організували цей кон-
курс, аби змінити стереотипне 
уявлення про українських пен-
сіонерів, які, за переконанням 
багатьох,  повинні сидіти вдо-
ма або ж працювати на дачі, - 
каже Віталій Харкавий, дирек-
тор Тернопільського міського 
територіального центру соці-
ального обслуговування насе-
лення. – Учасниць конкурсу я 
практично щодня бачу у нашо-
му центрі. Але на сцені я їх не 
впізнав. Щиро радію за кожну 
з них і пишаюся їх досягнення-
ми. Вони просто неймовірні! 

Ідея конкурсу належить 
громадській організації «Файні 
внуки». У терцентрі її підтрима-
ли і розпочали підготовку ще у 
грудні минулого року. Спершу 
оголосили кастинг. Всім охо-
чим розповіли, що вони пови-
нні робити, дали можливість 
спробувати і, врешті, обрали 
вісім учасниць.  

- Наш конкурс не є тради-
ційним конкурсом краси, - каже 

перший заступник директора 
терцентру Ірина Семанишин. - 
Ми вирішили не робити акцент 
на зовнішніх даних, а на вну-
трішній красі людини. Наскіль-
ки жінка у своєму віці може 
бути цікавою, харизматичною, 
внутрішньо багатою, наповне-
ною духовно. 

Займалися з конкурсант-
ками Христина Куліковська та 
Сергій Губарєв з громадської 

організації «Файні внуки». Вчи-
ли їх дефілювати, поводитися 
на сцені, підбирали костюми. 

- У нас було правило: жодних 
скарг, - каже Сергій Губарєв, ке-
рівник організації «Файні вну-
ки». - З жінками працював пси-
холог, адже під час підготовки 
було величезне навантаження 
на них, це були незвичні для 
них умови. Навантаження ми 
чергували з різними заходами. 

Разом з учасницями пекли пе-
чиво і ходили в гості до дітей-
сиріт, малювали картини, фото-
графувалися та знімали відео.

Під час конкурсу тернопіль-
ські красуні чотири рази ви-
ходили на сцену, дефілювали у 
вишуканих сукнях та відпові-
дали на запитання. Глядачі зу-
стрічали учасниць бурхливими 
оплесками. 

- Я просто вражена поба-
ченим, - каже тернополянка 
Галина. – Це просто щось фан-
тастичне. Ці жінки заряджають 
неймовірною енергетикою. На-
віть не здається, що вони стар-
шого віку. Вони сповнені життя 
і зачаровують. 

За результатами голосу-
вання журі, всі вісім учасниць 
отримали нагороди та корони 
у різних номінаціях, а титул 
«Панна глядацьких симпатій» 
здобула найстарша учасниця 
конкурсу 79-річна Галина Ста-
сіна.

- Ми не могли виділити ко-
гось одного, - каже Христина 
Куліковська. – Адже всі конкур-
сантки дуже старалися. Не про-
пускали жодної репетиції, дуже 
багато праці вклали і показали 
чудовий результат. 

Красуні елегантного віку зі-
знаються, конкурс їх дуже змі-
нив і зробив впевненішими в 

собі, розкрив їхні таланти і на-
вчив насолоджуватися життям. 

- Ми дякуємо усім, хто ство-
рював цю казку, - каже Леся 
Любарська. - Сьогодні ми себе 
відчули молодими, енергійни-
ми красунями. Це варто від-
чути кожній жінці, тому не по-
трібно боятись брати участь в 
таких конкурсах, а перебороти 
свої страхи, бо воно того варте. 
Я отримала величезне задово-
лення. 

- Участь у цьому заході дала 
мені впевненість в тому, що я 
ще шось можу, -  додає Людми-
ла Савчишин. - На мене поди-
вилися іншими очима мої рідні, 
близькі. Для мене це було дуже 
важливо. 

- Якби мені знову запропо-
нували участь в такому конкур-
сі, то я б, не задумуючись, пого-
дилася. Адже це було прекрасне 
дійство, - каже Люба Салова. – Я 
відкрила у собі артистичність. 
Навіть не думала, що так можу. 

Всі конкурсантки отримали 
поїздку на два дні у Трускавець. 
А також сертифікат на роман-
тичну вечерю, косметичні про-
цедури та багато приємних 
подарунків. Організатори за-
певнили, такі конкурси краси 
стануть доброю традицією у 
Тернополі. 

Софія ПРОЦИК.  

У Тернополі вперше відбувся конкурс 
краси серед жінок елегантного віку

У драмтеатрі цього 
вечора ніде голці 
було впасти. Аби 
побачити унікальне 
дійство, на свято 
зібралося кілька 
сотень містян. Адже 
вперше у Тернополі 
організували 
конкурс краси для 
жінок золотого 
віку. Наймолодшій 
учасниці – 55, а 
найстаршій – 79. 
Вони – усміхнені, 
впевнені в собі й 
щасливі. 
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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 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
13.10, 05.25 #ВУкраїнi.
13.40 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10 UA:Фольк.
16.15 Д/с “Дикi тварини”.
17.25, 01.15 Перша шпальта.
18.20, 00.00, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.45 Своя земля.
04.05 Д/ф “Перехрестя Балу”.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.20, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.25, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.05 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Подаруй менi щастя”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.30 “Голос країни 10”.
02.20 “Розсмiши комiка. Дiти”.

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 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
09.50, 18.00, 19.00, 01.30 “Стосується 

кожного”.
11.40, 12.25 Х/ф “Замiж на 2 днi”.
14.00 Х/ф “Патрiк”.
15.55 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

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

05.50, 10.05 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.30, 13.20 Х/ф “Святi з Бундока”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “На вiдстанi удару”.
16.35 Х/ф “Смертельна зброя 3”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Х/ф “Смертельна зброя 4”.
22.35 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Арсенал”.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.10 Ультиматум.
10.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.50 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
17.55, 22.40 Один за всiх.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
23.50 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.35, 07.05 Kids` Time.
05.40 М/ф “Ману”.
07.10 Х/ф “Бiлi цiпоньки”.
09.20 Х/ф “Шпигун, який мене кинув”.
11.50 Х/ф “Вiдьмина гора”.
13.50 Х/ф “Варта галактики”.
16.10 Х/ф “Варта галактики 2”.
19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф “Пробудження”.
23.10 Х/ф “Мисливцi за розумом”.
01.20 Т/с “Медфак”.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.

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

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

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
22.10 Спостерiгач.
23.15 Є сенс.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.10 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Зникаючi слiди”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Дорога додому”.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 Х/ф “Матусин синок”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.15, 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 “Кохання без пересадки”.
01.45 Т/с “Доктор Хто”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Т/с “Запороги”.
07.25, 16.50, 20.50, 02.35 “Випадковий 

свiдок”.
07.55 Х/ф “Золоте теля”.
10.55 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 02.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
22.30 Т/с “Закон i порядок”.
00.15 Х/ф “Пастка.44”.
04.05 “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 “Астерiкс i Земля Богiв”.
15.30, 22.00 Країна У.
16.30 Казки У.
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. Мамаєм 
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.
07.55, 01.30 Правда життя.
09.00, 00.20 Речовий доказ.
10.10 Погляд зсередини.
11.10, 22.35 Дика природа Чилi.
12.05, 17.05 Тваринна зброя.
13.00 Скептик.
14.00, 19.55 У пошуках iстини.
15.05 Горизонт. Юпiтер вiдкриває таємницi.
16.05, 21.45 НЛО з минулого.
18.00 Реальна iсторiя Iсуса.
18.55 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
23.30 Загадки Всесвiту.
02.30 Нашi.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
10.00 “Спогади”.
11.00, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
11.50 “Зiркове життя”.
12.40 Х/ф “Тримайся, козаче!”
13.55 Х/ф “Безстрашна гiєна”.
15.50 Х/ф “Снiгова королева”.
17.20 Х/ф “Морозко”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Нiагара”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.50 “ДжеДАI”.
11.15 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Свiт предкiв”.
15.50 Х/ф “Експедицiя “Ноїв ковчег”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.25, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.45 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.00, 06.30 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”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.25 Мамареготала.
04.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.05 Санний спорт. ЧC. Сочi. Чоловiки. 

Спроба 1.
00.30 Санний спорт. ЧC. Сочi. Чоловiки. 

Спроба 2.
01.00 Санний спорт. ЧC. Сочi. Естафета. 

Команди.
02.00 Велоспорт. “Класика Альмерiї”.
02.30, 09.35 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Тауплiц. HS 235.
04.00 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
06.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 

Тур”. Естерсунд. Жiнки. 10 км. 
Вiльний стиль.

07.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Естерсунд. Жiнки. 10 км. 
Класика.

07.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Естерсунд. Чоловiки. 15 км. 
Вiльний стиль.

08.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Естерсунд. Чоловiки. 15 км. 
Класика.

10.30 Тенiс. АТР 500. Роттердам. Фiнал.
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.05 

Тенiс. WTA Premier. Дубай. День 1.
21.30 Тенiс. АТР 500. Рiо-де-Жанейро. 

День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.45, 22.20 Yellow.
06.10 Валенсiя - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
08.00, 10.00 Топ-матч.
08.10 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
10.15 Реал - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
12.00 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Кельн - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Барселона - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
18.15 Ювентус - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
20.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.30 Хет-трiк: Ендi Коул. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
20.35 МЮ - Андерлехт (2000/2001). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.45 Фортуна - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.25 Кальярi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Севiлья - Еспаньол. Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

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, 
04.00, 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 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
13.10 Сильна доля.
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10, 02.40 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi пе-

регони 15 км. Жiнки.
16.55 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 00.00 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
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”.
00.50 Д/ф “Українська символiка. Герб”.
01.45 Своя земля.
04.30 Перша шпальта.
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, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Подаруй менi щастя”.
22.45, 00.40 “Одруження наослiп”.
02.25 “Розсмiши комiка. Дiти”.

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 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Доктор “Т” i його жiнки”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.20 Х/ф “Недiля”.
12.15, 13.20 Х/ф “Точка обстрiлу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Пес”.
17.00, 21.25 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф “На вiдстанi удару”.
01.00 Х/ф “12 рокiв рабства”.

ÑТБ
05.50 Ультиматум.
09.35 Т/с “Коли ми вдома”.
11.30 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
17.55 Один за всiх.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
22.40 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.10 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Крок вперед: Все або нiчого”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто проти блондинок.
20.50 Х/ф “Училка”.
22.50 Х/ф “Євротур”.
00.40 Т/с “Медфак”.
02.10 Зона ночi.
04.10 Абзац.

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 “Зникаючi слiди”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Дорога додому”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “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”.
00.50 Т/с “Доктор Хто”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Запороги”.
07.50, 16.50, 20.50, 02.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.30 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Балада про солдата”.
10.40, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 02.30 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “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 Х/ф “Красуня”.
15.10, 22.00 Країна У.
16.30 Казки У.
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. Мамаєм 
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.
08.40, 01.30 Правда життя.
09.40, 00.20 Речовий доказ.
10.50 Погляд зсередини.
11.50, 22.35 Дика природа Чилi.
12.45, 17.20 Тваринна зброя.
13.40 Скептик.
14.40, 20.00 У пошуках iстини.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 НЛО з минулого.
18.15 Реальна iсторiя Iсуса.
19.10 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Освенцiм.
02.30 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Вiдданий друг”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.35, 02.45 “Зорянi долi”.
10.40 “Зiркове життя”.
11.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
13.10 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
15.05 Х/ф “Дороги назад немає”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Iван i кобила”.
00.05 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.45 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”.
13.30 “Помста природи”.
13.55 Х/ф “Серед бiлого дня”.

15.30 Х/ф “Перше вбивство”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.25, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.00, 06.30 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.
13.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.35 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.25 Мамареготала.

ªâроñïорò
23.30, 01.30, 03.30, 21.15 Тенiс. АТР 500. 

Рiо-де-Жанейро. День 1.
05.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Калгарi. Сло-

упстайл.
06.00, 07.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

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

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
09.30 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
10.55 Стрiльба з лука. Лас-Вегас. Огляд.
12.00, 20.10 Дзюдо. Великий шолом. Па-

риж. Огляд.
12.30, 20.40 Боротьба. ЧЄ. Рим. Огляд.
13.00 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 

Гонка переслiдування.
13.50 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

Спринт.
14.35 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. Гон-

ка переслiдування.
15.05, 18.55 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

Iндивiдуальнi перегони.
17.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 

Тур”. Оре. Чоловiки i жiнки. Спринт.
21.30 Тенiс. АТР 500. Рiо-де-Жанейро. 

День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Кельн - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45, 15.10, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Барселона - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 20.35 Yellow.
10.30 Мiлан - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
12.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.15 Валенсiя - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.05 Топ-матч.
16.00 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
17.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.45 Реал - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Атлетiко - Лiверпуль. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Ювентус - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
02.15 Майнц - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

17 лютого

18 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, 02.05, 
04.35 Новини.

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

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.45, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
12.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi перегони 

20 км. Чоловiки.
16.55 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 Нашi грошi.
18.20 Тема дня.
19.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.30, 23.40 UA:Спорт.
21.45 Бюджетники.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.00 Д/ф “Майдан”.
02.35 “Скрiзь Майдан”.
03.10 “Небо падає”.
04.00 “5 портретiв Майдану”.
05.00 “Альманах. Свобода. Гiднiсть. Брат-

ство”.

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, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
12.55, 14.10, 01.20 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Подаруй менi щастя”.
22.45, 23.45, 00.40 “Свiт навиворiт 11: 

Китай”.

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 “Куди приводять мрiї”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “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”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.30, 13.20 Х/ф “3000 миль до Грей-

сленда”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Т/с “Пес”.
17.00, 21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.10 Х/ф “Мародери”.
01.05 Спецпроект “Чорнi тiнi Майдану”.
02.05 Спецпроект “Острiв небайдужих”.

ÑТБ
06.10 Ультиматум.
10.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.00 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
17.55 Один за всiх.
19.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
22.40 Давай поговоримо про секс.
00.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.10 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Давай, танцюй!”
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.10, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф “Смертельний лабiринт”.
23.00 Х/ф “Будинок воскових фiгур”.
01.10 Х/ф “Воїни свiтла”.
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.20 Абзац.

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 “Зникаючi слiди”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “Дорога додому”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “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 Х/ф “Дракони Камелота”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Запороги”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.30 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без строку давнини”.
10.50, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.10, 02.30 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “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, 17.00 Танька i Володька.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00, 01.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Цукерки або смерть: Весело-

го Хелловiну”.
15.30, 22.00 Країна У.
16.30 Казки У.
20.00 Т/с “Кухня”.

23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
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.
08.25, 01.30 Правда життя.
09.35, 00.20 Речовий доказ.
10.45 Погляд зсередини.
11.45, 22.35 Дика природа Чилi.
12.40, 17.15 Тваринна зброя.
13.35 Скептик.
14.35, 19.55 У пошуках iстини.
15.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.05 Реальна iсторiя Iсуса.
19.00 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Освенцiм.
02.30 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Здивуй мене”.
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, 00.40, 02.45 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
13.40 Х/ф “Смертельна помилка”.
15.35 Х/ф “Чотири нуль на користь Те-

тянки”.
17.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

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

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.

10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.45, 00.40 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Останнiй легiон”.
15.00 Х/ф “Мiф”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.25, 23.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.

ÍЛО-ТБ
05.00, 06.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 М/с “Сiмпсони”.
10.50 Мамареготала. Найкраще.
13.00 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.35 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.

ªâроñïорò
23.30, 01.30, 03.30 Тенiс. АТР 500. Рiо-де-

Жанейро. День 2.
04.00, 08.30, 12.00 Лижнi перегони. Ку-

бок свiту. “Скi Тур”. Оре. Чоловiки 
i жiнки. Спринт.

05.30 Тенiс. US Open. Пiвфiнал. Медве-
дєв - Дiмiтров.

08.00, 13.00 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 
Iндивiдуальнi перегони.

09.30 Автоперегони. Формула E. Мехiко. 
Огляд.

10.35 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Тауплiц. HS 235.

13.45 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Спринт.

14.35 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Гонка переслiдування.

15.05 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Iндивiдуальнi перегони.

16.55, 19.00 Тенiс. WTA Premier. Дубай. 
День 3.

21.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.
21.30 Тенiс. АТР 500. Рiо-де-Жанейро. 

День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 21.05 Yellow.
06.10, 18.30 Боруссiя (Д) - ПСЖ. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.00, 20.50 Топ-матч.
08.10 Реал - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
12.10 Барселона - Хетафе. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 20.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40, 00.25 Атлетiко - Лiверпуль. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.45 Live. Тоттенхем - Лейпцiг. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Журнал Лiги Європи.
02.15 Ювентус - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Аталанта - Валенсiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 “Альманах. Свобода. Гiднiсть. Брат-

ство”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.00 
Новини.

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

09.30 Т/с “Жiночий рай”.
11.35, 14.10 Телепродаж.
11.55, 12.01 “Небо падає”.
12.00 Хвилина мовчання: пам`ятi Героїв 

Небесної Сотнi.
13.10 “Герої не вмирають”.
14.25 “5 портретiв Майдану”.
15.10, 17.25, 00.50, 05.30 #ВУкраїнi.
16.10, 04.05 Бiатлон. ЧС. Одиночна 

змiшана естафета.
17.15 Плiч-о-плiч.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.30, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/ф “Майдан”.
01.15 Спiльно.
01.45 Своя земля.
02.35 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi перегони 

20 км. Чоловiки.

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, 

00.50, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.25, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Подаруй менi щастя”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.05 “Розсмiши комiка. Дiти”.

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 “Людина без обличчя”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi”.
23.45 Т/с “Спокуса 2”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Володимирська, 15”.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.50, 13.20 Х/ф “Мародери”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Пес”.
17.00, 21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
23.10 Х/ф “Точка обстрiлу”.
00.50 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”.

ÑТБ
05.35 Ультиматум.
07.25 Х/ф “Екiпаж”.
10.00 Т/с “Кафе на Садовiй”.
13.40 Т/с “Снайперка”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
17.55 Один за всiх.
20.00, 22.40 Т/с “Тiльки скажи”.
00.35 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.20 Дешево i сердито.
09.20 М/ф “Балерина”.
11.10 Х/ф “Школа Авалон”.
13.00 Х/ф “Ельдорадо: Храм Сонця”.
15.00 Х/ф “Ельдорадо: Мiсто золота”.
17.00 Х/ф “Я - номер чотири”.
19.00 Х/ф “Пiсля”.
21.10 Х/ф “Три метри над рiвнем неба”.
23.50 Х/ф “Три метри над рiвнем неба 2: 

Я тебе хочу”.
02.20 Т/с “Медфак”.
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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 “Зникаючi слiди”, 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с “Дорога додому”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.15, 20.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
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”.
19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.40 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Запороги”.
07.55, 16.50, 20.45, 02.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.30 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Секретний ешелон”.
10.50, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.00, 02.30 “Речовий доказ”.
18.20, 04.05 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.20 “Легенди бандитської Одеси”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Х/ф “Мiй улюблений динозавр”.
09.45 Х/ф “Обдарована”.
11.35, 23.00 Панянка-селянка.
15.30 Х/ф “Титанiк”.
19.00 Х/ф “Гора мiж нами”.
21.00 Х/ф “Геркулес”.
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. Мамаєм 
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.
07.35, 01.30 Правда життя.
08.45, 00.20 Речовий доказ.
09.55, 17.50 Погляд зсередини.
10.25 Пiд iншим кутом.
10.55, 22.35 Дика природа Чилi.
11.45 Тваринна зброя.
12.40 Скептик.
13.40, 19.40 У пошуках iстини.
14.25, 23.30 Загадки Всесвiту.
15.15, 21.45 НЛО з минулого.
16.05 Вижити в дикiй природi.
18.50 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Освенцiм.
02.30 Актори-фронтовики.
03.10 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
03.55 Запрограмованi долi.
04.45 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
05.35 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Мiський пейзаж”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.35 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.20, 02.45 “Зорянi долi”.
11.25 Т/с “Гетьман”.
15.05 Х/ф “В добру годину!”
17.00 Х/ф “Доживемо до понедiлка”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Двоє i одна”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 2”.
07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.

10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.25 “Загублений свiт”.
12.50 “Цiлком таємно-2017”.
13.20 “Помста природи”.
13.45 Х/ф “База Клейтон”.
15.25 Х/ф “Крути 1918”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.40 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.00, 08.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: 

Полювання на вбивць”.
07.00 М/ф “Вартовi галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
00.05 Мамареготала.
02.45 Чистоплюї.
03.40 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 21.00 Тенiс. АТР 500. 

Рiо-де-Жанейро. День 3.
05.00 Тенiс. US Open. Фiнал. Медве-

дєв - Надаль.
08.30 Велоспорт. “Тур Алгарве”. Етап 1.
09.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 

Iндивiдуальнi перегони.
10.30, 13.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

“Скi Тур”. Оре. Чоловiки i жiнки. 
Спринт.

11.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Сторлiєн-Мерокер. Жiнки. 
Мас-старт. 38 км.

14.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Сторлiєн-Мерокер. Чоловiки. 
Мас-старт. 38 км.

16.15 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Сiнгл-мiкст.
17.00, 19.00 Тенiс. WTA Premier. Дубай. 

1/4 фiналу.
21.30 Тенiс. АТР 500. Рiо-де-Жанейро. 

День 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 00.35 Тоттенхем - Лейпцiг. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45, 12.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15 Мiлан - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 20.40, 22.40 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
10.50 Атлетiко - Лiверпуль. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.40, 00.25 Yellow.
13.20 Боруссiя (Д) - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 18.30 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40 Аталанта - Валенсiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.00, 21.50 “Шлях до Гданьська”.
19.50 Live. Шахтар - Бенфiка. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
22.55 Live. “Лiга Європи. Online”.
02.25 Брюгге - МЮ. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
04.10 Рома - Гент. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

19 лютого

20 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 Телепродаж.
12.00 Д/с “Ремесло за призначенням”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.20, 00.00 Тема дня.
19.20, 20.25 Д/с “Боротьба за виживання”.
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”.
00.50 Бюджетники.
01.15, 05.25 #ВУкраїнi.
01.45 Своя земля.
02.40 “Зворотнiй вiдлiк”.

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, 10.25, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.10 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.25, 22.20 “Жiночий квартал”.
00.15 Х/ф “Сiнiстер”.
02.10 Х/ф “Сiнiстер 2”.
03.40 “Розсмiши комiка. Дiти”.
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 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Лев”.
14.45, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
00.40 “Толочко. Пiдручник iсторiї”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20 “Орел i решка. Перезавантаження”.
05.05 “Телемагазин”.

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

04.30, 02.40 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Антизомбi. Дайджест.
10.55 Х/ф “Санта i компанiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.20, 22.45, 01.25 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
23.45 Х/ф “Ейс Вентура 2: Поклик при-

роди”.
03.10 Я зняв!

ÑТБ
06.00 Ультиматум.
09.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.45 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 22.40 Хата на тата.
00.05 Х/ф “Дiвчата”.
02.00 ТелеМагазин.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.20 Вар`яти.
08.50 М/ф “Королiвський коргi”.
10.40 Х/ф “Пiсля”.
12.50 Х/ф “Смертельний лабiринт”.
14.50 Х/ф “Я - номер чотири”.
16.50 Х/ф “Пробудження”.
19.00 Х/ф “Вiдпадний препод”.
21.20 Х/ф “Вiдпадний препод 2”.
23.50 Х/ф “Вiдпадний препод 3”.
02.00 Х/ф “Дуже страшне кiно 2”.
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25 Зона ночi.

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, 21.30, 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.

21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
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, 05.20 Зоряний шлях.
11.30, 03.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “На самiй межi”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “На самiй межi”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Жiнки в любовi”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Жiнки в любовi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10, 01.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 00.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.25, 22.30 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
17.30 Х/ф “Iлюзiонiст”.
19.30 Х/ф “Шоколад”.
21.40 “Орел i решка. Морський сезон”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Запороги”.
07.50, 16.50, 20.50, 02.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.30 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вовча зграя”.
10.45, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50, 03.30 “Правда життя”.
14.05, 02.15 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.45 “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 “Казка про того, хто ходив 

страху вчитися”.
15.30 Країна У.
16.30 Казки У.
17.00 Х/ф “Маленька чорна книжка”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Х/ф “Росомаха. Безсмертний”.
23.10 Х/ф “Дедпул”.
01.10 17+.
02.40 Теорiя зради.
03.30 БарДак.
04.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
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 “Мiнiстерство правди”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
09.30, 00.20 Речовий доказ.
10.40, 18.40 Пiд iншим кутом.
11.40, 22.35 Дика природа Чилi.
12.35 Тваринна зброя.
13.25 Скептик.
14.25, 19.55 У пошуках iстини.
15.15, 20.45 Освенцiм.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
17.15 Вижити в дикiй природi.
18.10 Погляд зсередини.
19.10 Пiдроблена iсторiя.
23.30 Загадки Всесвiту.
02.25 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф “В добру годину!”
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, 02.05, 02.45 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Iван i кобила”.
13.25 Х/ф “Слiд Сокола”.
15.30 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
17.10 Х/ф “День весiлля доведеться уточ-

нити”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.40 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
00.50 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана Ку-

пала”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Галактика Юрського перiоду”.
15.05 Х/ф “Незаконне вторгнення”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.05 Х/ф “Нiндзя 2”.
00.50 Х/ф “Смертельна хватка”.
02.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.00, 06.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 М/с “Сiмпсони”.
10.50, 01.50 Мамареготала. Найкраще.
12.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
18.15 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.00 Х/ф “Крик”.
23.00 Без краватки.
23.30 Х/ф “Крик 3”.
03.25 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 19.00 Тенiс. АТР 500. 

Рiо-де-Жанейро. День 4.
05.00 Снукер. Шут-аут. Перший раунд.
06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 

Тур”. Сторлiєн-Мерокер. Жiнки. 
Мас-старт. 38 км.

06.45 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Сiнгл-мiкст.
07.30 Велоспорт. “Тур Андалусiї”. Етап 2.
08.30 Велоспорт. “Тур Алгарве”. Етап 2.
09.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

Спринт.
10.15 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. Гон-

ка переслiдування.
10.45 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

Iндивiдуальнi перегони.
11.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 

Спринт.
12.15 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 

Гонка переслiдування.
12.45 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Велiнгтон.
13.45 Тенiс. WTA Premier. Дубай. 1/4 

фiналу.
15.00, 17.00 Тенiс. WTA Premier. Дубай. 

1/2 фiналу.
20.00, 22.00 Тенiс. АТР 500. Рiо-де-

Жанейро. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Аталанта - Валенсiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 12.15 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15, 19.40, 00.40 “Лiга Європи. Online”.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Олiмпiакос - Арсенал. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
12.45 Брюгге - МЮ. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
14.35, 23.40 Yellow.
14.45, 23.50 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05, 18.50 “Шлях до Гданьська”.
17.00 Шахтар - Бенфiка. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
21.15 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
21.40 Live. Брешия - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
02.25 Боруссiя (Д) - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.10 Баварiя - Падерборн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.55 Програма передач.

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, 00.00, 05.35 

Новини.
09.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.50, 15.20 Телепродаж.
12.05 Д/с “Дикi тварини”.
12.40, 02.30 Бiатлон. ЧС. Естафета 4х6 

км. Жiнки.
14.10 #ВУкраїнi.
15.40, 04.00 Бiатлон. ЧС. Естафета 4х7,5 

км. Чоловiки.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
1 8 . 5 0  Щоденник  Нац i онал ьно го 

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

19.00 Нацiональний вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачення-2020”. Фiнал.

23.00 Д/с “Боротьба за виживання”.
00.20 Х/ф “Керол”.
05.20 Своя земля.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Телефонна будка”.
11.35 Х/ф “Австралiя”.
14.45 Х/ф “Шеф Адам Джонс”.
16.40, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.15, 03.00 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Жiночий квартал”.

Iíòер
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.15 Х/ф “З життя начальника карно-

го розшуку”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
12.50 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
14.30, 20.30 Т/с “Захоплення”.
20.00 “Подробицi”.
21.25 “Великий бокс. Денис Берiнчик - Ек-

тор Сармiєнто”.
00.00 Х/ф “Пiвзахисник”.
01.45 “Подробицi” - “Час”.
02.15 “Україна вражає”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.05 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.50 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Особливостi нацiональної роботи.
07.25 Х/ф “Санта i компанiя”.
09.05 Х/ф “Ейс Вентура 2: Поклик при-

роди”.
10.50 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.25 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Смокiнг”.
20.55 Х/ф “Розбiрки у Бронксi”.
22.35 Х/ф “Перший удар”.
23.55 Х/ф “Межа”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
05.15 МастерШеф.
08.05 Т/с “Тiльки скажи”.
11.55 Т/с “Та, що бачить завтра”.
17.05, 00.40 Хата на тата.
19.00 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр.
21.25 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр. Пiдсумки голосування.
22.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
23.45 Джентльмени удачi: невiдома версiя.

Íоâий êаíаë
05.45, 07.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
08.00 Вар`яти.
13.50 М/ф “Ми - монстри!”
15.50 М/ф “Монстри на канiкулах”.
17.40 М/ф “Монстри на канiкулах 2”.
19.00 М/ф “Монстри на канiкулах 3”.
21.00 Х/ф “Лисий нянька: Спецзавдання”.
22.50 Х/ф “Гребберси”.
00.50 Х/ф “Мисливцi за розумом”.
02.50 Зона ночi.

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.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Зникаючi слiди”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Зникаючi слiди”.
17.00 Т/с “Ти тiльки мiй”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Ти тiльки мiй”.
23.00 Х/ф “Будинок для двох”.
01.00, 02.15 Х/ф “Ромашка, Кактус, Мар-

гаритка”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.10 Х/ф “Буль та Бiлл”.
10.40 Х/ф “Iлюзiонiст”.
12.40 Х/ф “Шоколад”.
14.50, 01.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 М/ф “Ронал-Варвар”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
08.20 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
10.05 Х/ф “Чорний принц”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Формула кохання”.
21.15 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
23.20 Х/ф “Мотель”.
01.25 “Хвороби-вбивцi”.
03.15 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Лiсовий патруль”.
11.50 Х/ф “Красуня”.
13.00 Одного разу в Одесi.
17.00 Х/ф “Так, можливо”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Казки У.
00.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.45, 00.50 Мiстична Україна.
08.35, 18.35 Прихована реальнiсть.
10.10 Речовий доказ.
11.20 Освенцiм.
13.20, 21.00 Наслiдки.
15.10 Загадки Всесвiту.
16.00 Вижити в дикiй природi.
16.50 Тваринна зброя.
17.45 Дика природа Чилi.
22.50 Погляд зсередини.
00.20 Пiд iншим кутом.
01.35 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Чотири нуль на користь Те-

тянки”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя”.
10.15 Х/ф “В пустелi i в джунглях”.
13.40 Х/ф “Вершник без голови”.
15.30 Х/ф “Дiдусь Хоттабович”.
17.00 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
18.30 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Т/с “Нероби”.
02.40 “Зорянi долi”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф “Панна Америка”.
07.40 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.40 “Шаленi перегони”.
09.00 “Загублений свiт”.
14.45 Х/ф “Спис долi”.
16.55 19 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Ворскла”.
19.00 Х/ф “Янгол-охоронець”.
21.25 Х/ф “Ласкаво просимо в капкан”.
23.15 Х/ф “Крижанi акули”.
01.00 Х/ф “Погоня за любов`ю”.
02.15 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30 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.
14.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф “Факультет”.
20.00 Х/ф “V - означає вендета”.
22.30 Х/ф “Вiрус”.
00.30 Мамареготала. Найкраще.
02.20 Чистоплюї.
03.15 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Тенiс. АТР 500. 

Рiо-де-Жанейро. 1/4 фiналу.
05.50, 09.30, 19.45 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Наеба. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

07.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Тадзава. 
Могул.

07.45 Велоспорт. “Тур Андалусiї”. Етап 3.
08.45 Велоспорт. “Тур Алгарве”. Етап 3.
10.20 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Тронхейм. HS 138.
11.20, 19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Кран-Монтана. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

12.45 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. Ес-
тафета.

14.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Тронхейм. Чоловiки i жiнки. 
Спринт.

15.40 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Естафета.

17.00 Тенiс. WTA Premier. Дубай. Фiнал.
20.20, 20.45 Снукер. Шут-аут. Другий ра-

унд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Лiверпуль. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Олiмпiакос - Арсенал. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 17.15, 19.45 Yellow.
10.35 Рома - Гент. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
12.15 Боруссiя (Д) - ПСЖ. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.00 Шахтар - Бенфiка. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
16.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Вердер - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. СПАЛ - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55, 02.00 Топ-матч.
21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
21.40 Live. Фiорентiна - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.10 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат України.
02.10 Барселона - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
04.00 Шальке - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.50 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

21 лютого

22 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, 00.10, 02.00, 

05.35 Новини.
0 9 . 3 0 ,  1 2 . 5 0 ,  2 0 . 5 0  Щод е н н и к 

Нацiонального вiдбору учасника вiд 
України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачення-2020”.

09.35 Нацiональний вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний пiсенний 
конкурс “Євробачення-2020”. Фiнал.

12.55, 15.00 Телепродаж.
13.10 Д/с “Мегаполiси”.
13.40, 02.30 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 12,5 

км. Жiнки.
14.30, 04.20 #ВУкраїнi.
15.15 Д/с “Дикi тварини”.
16.15, 03.25 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 15 км. 

Чоловiки.
17.00 UA:Бiатлон. Студiя.
17.25 Т/с “Епоха честi”.
20.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф “Керол”.
00.35 Сильна доля.
01.25 Бюджетники.
02.20 Погода.
04.50 Спiльно.
05.20 Своя земля.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.10 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 10.45 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
11.50 Т/с “Подаруй менi щастя”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.25 Х/ф “Шеф Адам Джонс”.
01.10 “Жiночий квартал”.
03.05 Х/ф “Телефонна будка”.

Iíòер
05.40 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
07.30 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
12.45 Х/ф “Любов з ризиком для життя”.
14.25 Т/с “Мене звуть Мелек”.
17.45 Х/ф “Вiй”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Справа хоробрих”.
23.05 Х/ф “22 кулi: Безсмертний”.
01.15 “Речдок”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Не дай себе ошукати!
06.45 Громадянська оборона.
07.35 Антизомбi. Дайджест.
08.25, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Перший удар”.
15.20 Х/ф “Розбiрки у Бронксi”.
16.55 Х/ф “Смокiнг”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Спецiалiст”.
22.40 Х/ф “Найманi вбивцi”.
01.00 Х/ф “Арсенал”.

ÑТБ
05.30 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.00 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.10 Таємний агент.
06.20 Таємний агент. Пост-шоу.
08.15, 09.55 Kids` Time.
08.20 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
10.00 М/ф “Балерина”.
12.00 М/ф “Монстри на канiкулах”.
13.40 М/ф “Монстри на канiкулах 2”.
15.10 М/ф “Монстри на канiкулах 3”.
17.10 Х/ф “Лисий нянька: Спецзавдання”.
19.00 Х/ф “Однокласники”.
21.00 Х/ф “Однокласники 2”.
23.00 Х/ф “Училка”.
00.50 Х/ф “Євротур”.
02.40 Зона ночi.

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.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
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.
09.30 Т/с “Ти тiльки мiй”.
13.25 Т/с “Жiнки в любовi”.
17.00 Т/с “Пробудження любовi”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Пробудження любовi”.
23.00 Т/с “Ворожка”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Ворожка”.
03.10 Х/ф “Будинок для двох”.
04.45 Х/ф “Ромашка, Кактус, Марга-

ритка”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.35 Х/ф “Буль та Бiлл”.
11.00 Х/ф “Вчитель року”.
13.10, 02.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.30 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30, 03.10 “Легенди карного розшуку”.
06.00 Х/ф “Добрi намiри”.
07.30 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Формула кохання”.
12.40 Х/ф “Морозко”.
14.15 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.
16.55 Х/ф “Синьйор Робiнзон”.
19.00 Х/ф “А зорi тут тихi...”
22.40 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
01.15 Х/ф “Мотель”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Бi Мувi: Медова змова”.
12.05 Х/ф “Цукерки або смерть: Весело-

го Хелловiну”.
13.40 Сiмейка У.
17.00 Х/ф “Росомаха. Безсмертний”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Х/ф “Дедпул”.
00.00 17+.
01.30 Теорiя зради.
02.20 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.10 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.
07.45, 00.50 Мiстична Україна.
08.30, 18.30 Прихована реальнiсть.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Освенцiм.
13.15, 21.00 Наслiдки.
15.05 Загадки Всесвiту.
15.55 Вижити в дикiй природi.
16.45 Тваринна зброя.
17.40 Дика природа Чилi.
22.50 Пiд iншим кутом.
01.40 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “День весiлля доведеться уточ-

нити”.
07.10, 09.00, 02.10 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30, 02.40 “Зорянi долi”.
10.20 “Невiдома версiя”.
11.10 Х/ф “Хрестоносцi”.
14.10 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
16.40 Х/ф “Блакитна стрiла”.
18.30 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Т/с “Нероби”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.00 “Загублений свiт”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
13.00 Х/ф “Уцiлiлий”.
14.45 Х/ф “Прометей”.
17.00 Х/ф “Найманець”.
18.40 Х/ф “Ронiн”.
20.55 Х/ф “Заручник”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 Т/с “Команда”.
02.35 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.00, 06.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 “Без краватки”.

09.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Азiйський Check-in.
12.00 Файна Юкрайна.
14.15 Мамареготала.
18.10 Х/ф “V - означає вендета”.
20.40 Х/ф “Розкрадачка гробниць - Лара 

Крофт”.
23.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
01.05 Мамареготала. Найкраще.
02.55 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.10, 07.30 Велоспорт. “Тур Андалусiї”. 

Етап 4.
01.45, 08.30 Велоспорт. “Тур Алгарве”. 

Етап 4.
02.25 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. Ес-

тафета.
03.15 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 

Естафета.
04.00 Снукер. Шут-аут. Другий раунд.
05.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Наеба. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
05.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Наеба. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
07.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Тронхейм. Гонка переслiдування.
09.30 Санний спорт. Кубок свiту. 

Вiнтерберг. Чоловiки. Спроба 2.
10.00 Санний спорт. Кубок свiту. 

Вiнтерберг. Двiйки. Спроба 1.
11.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кран-

Монтана. Жiнки. Комбiнацiя. 
Супергiгант.

13.00 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 
Мас-старт.

14.10 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Тронхейм. Чоловiки. Гон-
ка переслiдування. 30 км. Класика.

15.55 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 
Мас-старт.

16.45, 19.00, 21.00 Тенiс. WTA Premier 5. 
Доха. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Баварiя - Падерборн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Леванте - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.25, 01.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 СПАЛ - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.40 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
13.30 Журнал. УЄФА Євро-2020.
13.55 Live. Александрiя - Колос. Чемпiонат 

України.
14.45, 16.20, 20.15 Yellow.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
17.45 Футбол Tables.
19.25 Live. Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
23.20 Iнтер - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
03.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.00 Аталанта - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
05.50 Програма передач.

Íедіëя 23 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 17 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Однокласниці»
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 Те, що ти любиш
20.45 Українські традиції
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли орел атакує»

Віâòороê, 18 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі 
12.30 «Начинка»
14.10, 01.00 Х.ф. «Останній шанс»
17.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Епоха» +16
02.30 Хіт-парад

Ñереда, 19 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Боги річково-

го світу»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції

19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Епоха -2» 
02.30 Симфонічний оркестр Тер-

нопільської філармонії, ди-
ригент Дзен Обара

Чеòâер, 20 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 
11.15 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
11.30, 17.30 Спогади
12.10 Симфонічний оркестр Терно-

пільської філармонії, 
диригент Дзен Обара
13.45 Те, що ти любиш
14.10, 01.00 Х.ф. «Святі і солдати»
15.45, 21.20 Добрі традиції
18.45 Виклик долі
19.30 Західний форпост
20.00 В.ф. «Воля або смерть»
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Оператор» +16 
02.30 Хіт-парад 

П’яòíиця, 21 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 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб 
11.15, 20.30 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф. «Уроки водіння»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Великий білий тягар» 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 22 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 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Життя і смерть 

Пітера Селлерса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Західний форпост
20.10 Тернопільській філармонії 80 
22.10, 04.00 Х.ф. «Дім шкереберть» 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 23 ëюòого
06.00, 03.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30, 16.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.20 Базові цифрові навички
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00 Західний форпост
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Бонневіль» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Великий білий тягар» 

  ТТБ
Поíедіëоê, 17 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
8.35 “Файний ранок”
9.00 Сильна доля 
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 Мультфільм “Чорний пірат” 
12.15 Двоколісні хроніки.
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Діалоги
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Д/ф “Перехрестя Балу” 
15.20 Розсекречена історія 
16.10 Д/с “Особливий загін” 
17.15 Населена земля 
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 Своя земля
22.05 Розсекречена історія

Віâòороê , 18 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Сильна доля
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 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” 
14.25 Д/ф “Одесити на Донбасі” 
15.20 Розсекречена історія .
16.10 Д/с “Особливий загін” 
17.15 ЗміниТи 
17.30 Своя земля 
17.40 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, 19 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Сильна доля. 
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Лайфхак українською
11.20 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 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” 
14.25 Документальний фільм 

“Українська символіка. 
Герб” 

15.15 Розсекречена історія 
16.10 Д/с “Особливий загін” 
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 
22.00 Документальна програма 

”Майдан гідності” 

Чеòâер, 20 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
8.35 “Файний ранок”

9.00 Ролики до дня Героїв Небес-
ної Сотні 

9.05 ВУКРАЇНІ
9.30 Ролики до дня Героїв Небес-

ної Сотні 
9.35 Д/п “ 5 портретів Майдану” 
10.05 Ролики до дня Героїв Небес-

ної Сотні 
11.10 Д/п “Герої не вмирають” 
12.00 Хвилина мовчання
12.01 Ролики до дня Героїв Небес-

ної Сотні 
12.15 ВУКРАЇНІ
12.40 Ролики до дня Героїв Небес-

ної Сотні 
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.55 Розсекречена історія 
17.15 ВУКРАЇНІ 
17.40 Разом 
18.05 Д/п “Небо падає” 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Сильні 
20.50 Тема дня 
21.20 Ролики до дня Героїв Небес-

ної Сотні 
21.25 Д/п “ 5 портретів Майдану” 
22.00 Ролики до дня Героїв Небес-

ної Сотні 
22.05 Д/ф “Війна на нульовому 

кілометрі” 

П’яòíиця, 21 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Сильна доля.
9.45 Лайфхак українською
9.55 Загадки чернівецьких атлантів 
10.00 Енеїда 
10.30 Бюджетники 
10.55 Спецпроект “Українська мова 

- це круто!” 
11.20 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 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” 
15.10 Розсекречена історія 
16.05 Д/с “Особливий загін” 
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 
22.00 ЗміниТи 
22.15 Д/п “Скрізь Майдан”
22.05 Розсекречена історія 

Ñóáоòа, 22 ëюòого
7.00 Мультфільм “Чорний пірат” 
7.45 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 

7.30 Відкривай Україну з Сус-
пільним 

7.50 Ти і поліція
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. 
11.20 Бюджетники 
11.45 Енеїда 
12.35 Документальна програма 

“Дивись українською” 
13.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
13.15 Пліч-о-пліч 
13.30 Тема дня 
14.00 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 
16.15 Розсекречена історія 
17.10 Художній фільм “Святий Пи-

лип. Я вибираю рай” 
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.35 Разом 
20.00 Пліч-о-пліч 
20.15 Д/ф «Америка. Унікальна 

Амазонка: Південна Аме-
рика”

21.10 Концертна програма Марії 
Бурмаки & Gypsy lyre “Нове 
та улюблене” 

22.05 Сильна доля. 

Íедіëя, 23 ëюòого 
7.00 Мультфільм “Чорний пірат” 
7.25 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
7.30 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.20 Загадки чернівецьких атлантів 
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти 
9.55 Лайфхак українською
10.10 UA: Фольк. Спогади 
11.00 Щоденник Національного 

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

11.05 Бюджетники 
11.35 Д/ф «Наша Земля - Наші 

Океани»
13.00 Своя земля
13.30 Пліч-о-пліч 
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.45 Разом 
15.10 Розсекречена історія 
16.00 Біблійна колекція. Худож-

ній фільм “Естер Прекрасна” 
17.35 Разом 
18.00 #ВУКРАЇНІ
18.30 Населена земля 
18.55 Твій дім 
19.10 ЗміниТи 
19:20 Своя земля
19.55 Національний відбір учасни-

ка від України на Міжнарод-
ний пісенний конкурс “Євро-
бачення-2020”

22.45 Пліч -о-пліч



№6 (342) / 12 лютого-18 лютого 2020 р. Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

ЧАСНИКОВА КАРТОПЛЯ, 
ВІД ЯКОЇ НЕМОЖЛИВО 

ВІДІРВАТИСЯ

ПОТРІБНО: 3 середні карто-
плини, 1 пучок петрушки, 3 се-
редніх зубчики часнику, верш-
кове масло, сіль, свіжозмелений 
перець, сир, сметана.

ДЛЯ ЧАСНИКОВОГО МАС-
ЛА: 50-100 г м'якого вершково-
го масла, 5 ст. л. тертого сиру, 1 
ст. л. сметани, 3 очищених і роз-
давлених часточки часнику, 3 ст. 
л. дрібно порізаної петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
відварити в мундирі в підсоленій 
воді до готовності, хвилин 25-30. 
Готову картоплю трохи остудити, 
зняти шкірку. Розім'яти видел-
кою в окремій мисочці. Робимо 
часникове масло, змішавши всі 
інгредієнти. Все приправляємо 
меленим перцем, сіллю і перемі-
шуємо. Викладаємо у форму і ста-
вимо в розігріту до 250 г духовку 
на 10-15 хвилин. Готову карто-
плю потрібно подавати відразу, 
поки скоринка не розм'якшилася 
і приємно похрускує. Зі сметаною 
або іншим соусом.

КАРТОПЛЯ ПО-
АВСТРАЛІЙСЬКИ: 

НАДЗВИЧАЙНО АРОМАТНА 

ПОТРІБНО: 7 бульб карто-
плі, 50 г твердого сиру, 2 столо-
ві ложки олії, 3 гілочки кропу, 
3 зубчики часнику, одна чайна 
ложка соєвого соусу. 

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
ретельно помити, залити хо-
лодною водою, посолити і вари-

ти до готовності. 
У невелику посудину налива-

ємо олію і додаємо в неї пропу-
щені через прес зубчики часни-
ку. Відправляємо туди ж трети-
ну чайної ложки солі і все добре 
розмішуємо. Гілочки кропу про-
миваємо, обсушуємо, дрібно ру-
баємо. Твердий сир натираємо 
на крупній тертці. Після того, як 
картопля звариться, зливаємо 
з неї воду, даємо охолонути. По-
тім придавлюємо блюдцем. Пе-
рекладаємо картоплю у форму, 
змащену рослинною олією, звер-
ху промащуємо кожну бульбу су-
мішшю масла і часнику, посипає-
мо зеленню і збризкуємо соєвим 
соусом. Залишилося тільки поси-
пати тертим сиром і відправити 
в духовку, розігріту до 200 граду-
сів, на 15-20 хвилин. Запікаємо 
страву до легкої рум'яності.

РУМ'ЯНА КАРТОПЛЯ З 
СОКОВИТОЮ НАЧИНКОЮ 

ПОТРІБНО: картопля 6-7 шт. 
(великі бульби), печериці - 200 
г, цибуля - 1 головка, бекон - 200 
г, сир - 150 г, олія, сіль і перець.

ПРИГОТУВАННЯ: миємо до-
бре картоплю, розрізаємо на-
впіл. Наливаємо на деко неве-
лику кількість олії. Змащуємо 
картопляні половинки олією і 
викладаємо на деко. Запікаємо 
при 180° С  40 хвилин. 

ГОТУЄМО НАЧИНКУ: наріза-
ємо дрібно цибулю та обсмажу-
ємо на рослинній олії. Печери-
ці нарізаємо дрібними шматоч-
ками та додаємо на сковороду з 
цибулею. Солимо за смаком. На-
різаємо бекон невеликими ку-
биками та додаємо на сковоро-
ду з цибулею і грибами. Обсма-
жуємо до готовності. Натираємо 

на дрібній тертці сир. Дістаємо 
картоплю і злегка остуджуємо. 
Ложечкою виймаємо серединку, 
формуючи картопляні «човни-
ки». Серединку, яку ми вийняли 
з картоплі, розминаємо видел-
кою і солимо за смаком. Змішує-
мо з обсмаженою начинкою і по-
ловиною тертого сиру. Фарширу-
ємо начинкою картопляні «чов-
ники». Викладаємо фарширова-
ну картоплю на деко, посипаємо 
зверху тертим сиром. Запікаємо 
при 180° C протягом 15 хвилин.

СВЯТКОВА КАРТОПЛЯ  
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ 

ПОТРІБНО: 8-9 великих карто-
плин, 8 яєць, 200 г сиру, 400 г смета-
ни, 150 мл молока, 2 столові ложки 
борошна, 2 столові ложки масла. 

ПРИГОТУВАННЯ: зварити 
картоплю в шкірці з додаванням 
ложки солі, щоб вона не розвари-
лася. Відварити яйця також з до-
даванням ложки солі, щоб вони 
не розтріскалися. Паралельно го-
туємо соус: розтоплюємо дві сто-
лові ложки масла і додаємо бо-
рошно. Знімаємо з вогню, дода-
ємо сметану і молоко і проварю-
ємо ще близько 5 хвилин. Дода-
ємо спеції за смаком. Очищаємо 
відварену картоплю та яйця і на-
різаємо на кубики. Натираємо 
сир на тертці. У попередньо зма-
щену маслом вогнетривку форму 
викладаємо шарами картоплю, 
яйця, сир, а зверху заливаємо при-
готованим раніше соусом. Потім 
знову викладаємо шарами кар-
топлю, яйця, сир, соус і т. д. Зверху 
посипаємо сиром, поливаємо сме-
таною і ставимо в духовку на 20 
хвилин. У цю страву можна дода-
вати будь-які інгредієнти: гриби, 
різні соуси, спеції, овочі, зелень.

ЗАПІКАНКА-ДРАНИК 

ПОТРІБНО: 3 картоплини 
середнього розміру, ріпчаста 
цибулина, 1 чайна ложка солі, 
на краю чайної ложечки чорно-
го і червоного меленого перцю, 
кмину, половина чайної лож-
ки розпушувача, склянка моло-
ка, пара склянок борошна, пара 
яєць, 2 столові ложки олії. 

ПРИГОТУВАННЯ: в окре-
мій мисці з'єднуємо яйця, просі-
яне борошно, олію, розпушувач, 
молоко і спеції, все це добре пе-
ремішуємо Далі слід почистити 
картоплю, помити її та порізати 
дуже тоненькою соломкою. По-
тім чистимо цибулю, ріжемо її то-
ненькими четвертинками та ра-
зом з картоплею додаємо до тіс-
та. Ще раз все перемішуємо, щоб 
суміш стала однорідною і пере-
кладаємо в форму для випічки, 
покриту пергаментом. Ставимо 
запіканку в духовку і випікаємо 
протягом 50 хвилин при темпе-
ратурі 190 С. Страву можна одра-
зу різати на порційні частини та 
кликати домочадців до столу!

КАРТОПЛЯНІ ГАЛУШКИ, 
ЯКІ СПОДОБАЮТЬСЯ 

ВСІМ

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 
70 г крохмалю, 4 столові лож-
ки соняшникової олії, 2 ріпчас-
ті цибулини, 1 чайна ложка солі, 
щіпка чорного меленого перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: відварю-
ємо в мундирі картоплю і зали-
шаємо вистигати. Після цього 
очищаємо від шкірки і пропус-
каємо через м'ясорубку. Потім 
додаємо до неї крохмаль, сіль і 
чорний мелений перець. Добре 
все перемішуємо. Тепер з підго-
товленої маси формуємо ков-
баску. Діаметр її повинен бути 
приблизно 2,5 см. Потім розрі-
заємо її на шматочки. Далі фор-
муємо кульки і пальцем роби-
мо поглиблення в кожній. Тепер 
ставимо на вогонь каструлю з 
водою і доводимо до кипіння. 

Солимо за смаком і відправля-
ємо частинами сюди заготовки, 
добре перемішуючи після кож-
ного додавання. Чекаємо, коли 
вони спливуть і, використову-
ючи шумівку, дістаємо їх з води. 
Очищаємо цибулю і дрібно на-
різаємо її. Потім відправляємо 
на розігріту сковороду з неве-
ликою кількістю олії обсмажу-
ватися до золотистого кольору. 
Далі відправляємо цибулю до 
галушок і перемішуємо. Тепер 
страва готова і її можна подава-
ти до столу.

КАРТОПЛЯНИЙ РУЛЕТ  
З ФАРШЕМ 

ПОТРІБНО: 5 штук картоплі, 
400 фаршу, 2 цибулини, 2 куря-
чих яйця, 3 зубчики часнику, 3 
столові ложки пшеничного бо-
рошна, 3 столові ложки смета-
ни, сіль, перець за смаком, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
чистимо і натираємо на тертці. 
Одну цибулину також натирає-
мо на тертці. Підготовлені про-
дукти кладемо в миску, додаємо 
яйця, трохи рослинної олії, сме-
тану, подрібнений часник, бо-
рошно, сіль і перець. Все перемі-
шуємо. На деко кладемо перга-
ментний папір і викладаємо тіс-
то, розподіляємо його. Відправ-
ляємо картопляний корж в ду-
ховку, розігріту до 200 граду-
сів. Випікаємо протягом 15-20 
хвилин. Цибулину нарізаємо 
дрібними шматочками, подріб-
нюємо зелень (за бажанням). 
Фарш солимо і перчимо до сма-
ку, додаємо зелень і цибулю. 
Все добре перемішуємо. Дістає-
мо корж і акуратно переклада-
ємо на рушник, а потім згорта-
ємо в рулетик. У такому вигля-
ді даємо трохи охолонути, по-
тім розгортаємо і зверху викла-
даємо м'ясну начинку, розподі-
ляємо і щільно згортаємо в ру-
лет. Заготівлю перекладаємо на 
деко з пергаментним папером, 
накриваємо фольгою і відправ-
ляємо в духовку, розігріту до 
180 градусів на 30 хвилин. по-
тім фольгу знімаємо і випікаємо 
рулет ще 10-15 хвилин. Змащує-
мо його зверху сметаною, нарі-
заємо шматочками і подаємо до 
столу. Смачного!

Страви з картоплі обожнюють всі. А який аромат у картопельки, якщо 
її вміло приготувати! Але ми так звикли до того, що цей овоч постійно 
в нашому меню, що рідко шукаємо нові рецепти. І це - невірне рішення, 
адже її можна приготувати по-особливому й при цьому витратити 
мінімум зусиль і часу. Спробуйте разом з нами приготувати картоплю 
по-новому - і насолоджуйтеся незрівнянними стравами. Подавати їх 
можна з легкими овочевими салатами, запеченим м'ясом і рибкою. Або ж 
- смакувати лише нею, ароматною картопелькою.

АРОМАТНІ ГАЛУШКИ,  
РУЛЕТИ І ЗАПІКАНКИ: 
ГОТУЄМО 
КАРТОПЛЮ 
ПО-НОВОМУ
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ВІДПОВІДІ

Нові тарифи 
міськводоканалу, 
без перебільшення, 

шокують. 27, 34 грн. за 
один кубічний метр! 
Якщо подивитися у 
розрізі по областях, то 
за вартістю води Файне 
місто посіло третє місце 
після Кропивницького 
та Ужгорода. До речі, до 
лютого Тернопіль замикав 
першу десятку  обласних 
центрів.

То чому ж таке різке зростан-
ня? Схоже, при встановленні но-
вих тарифів  у водоканалі осо-
бливо й не переймалися тим, що 
в області одна з найнижчих се-

редньомісячних заробітних плат 
в Україні та чи не найвищий рі-
вень безробіття. Поставивши 
у пріоритет фінансову доціль-
ність, керівництво підприємства 
просто проігнорувало економіч-
ну ситуацію у нашому краї. Саме 
так – в усій області, бо нові тари-
фи від «Тернопільміськводока-
налу», безсумнівно, стануть орі-
єнтиром для місцевих спорідне-
них підприємств у районах, міс-
тах і містечках Тернопільщини.

Тепер маємо те, що маємо. 
Вже у цьому місяці за кожен куб 
води тернополяни заплатять на 
7,33 грн. більше, ніж у січні.

А яка ж ситуація у наших 
сусідів? Наприклад, у Львові, 
де вода завжди була у дефіци-

ті, містяни платили по 16, 03 
грн., а зараз – по 20,85 грн. Ріст 
склав менше п’яти гривень. У 
Луцьку ціна води також зрос-
ла з 15 до 20 гривень. В Івано-
Франківську ще менше – з 19 
до 22 грн. Навіть кияни плати-
тимуть за новим тарифом май-
же на п’ять гривень менше, ніж 
тернополяни.

36,63 відсотка! Це найви-
щий ріст вартості холодної води 
в Україні. І це досягнення нале-
жить саме Тернополю. Обласно-
му центру, який до свого статусу 
студентської столиці може смі-
ливо додати ще й статус міста, 
в якому з кранів тече «золота» 
вода. Нерідко - за кольором, від-
тепер – за ціною.

Коментує Володимир Во-
довіз, начальник планово-
економічного відділу КП «Тер-
нопільводоканал»:

- Згідно Постанови НКРЕКП 
з 5 лютого вартість послуг для 
споживачів “Тернопільводока-
налу” за централізоване водо-
постачання становить 12,89 грн  
(з ПДВ), централізоване водо-
відведення - 14, 45 грн (з ПДВ), 
разом - 27, 34 грн (з ПДВ). У но-
вих тарифах НКРЕКП врахува-
ла фактичні витрати підприєм-
ства для провадження незбит-
кової діяльності, які воно нести-
ме у 2020 році. Зокрема, вклю-
чено актуальну вартість елек-
троенергії (це 40% тарифу); та-
кож витрати на оплату податків 

і зборів згідно з податковим ко-
дексом; витрати на оплату пра-
ці, згідно прожитковим мініму-
мом і мінімальною заробітною 
платою, встановленими законо-
давством.  У «Тернопільводока-
налі” відчувається гострий де-
фіцит кваліфікованих зварни-
ків, слюсарів, електриків, екс-
каваторників. Підприємство не 
може конкурувати з приватни-
ми компаніями чи роботою за 
кордоном, де заробітна плата в 
декілька разів вища.  Якщо не 
підвищувати працівникам «Тер-
нопільводоканалу» заробіт-
ну плату, ситуація взагалі може 
стати кризовою. Дуже важливо 
хоча б втримати тих людей, які 
ще нині у нас працюють.

Вода стала золотою: і за кольором, і за ціною
Після лютневого подорожчання вартість холодної води у Тернополі - чи не найвища в Україні
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Вітаємо!
Дорогу донечку, сестричку, 

вірну подругу
Аліну Василівну Онищук

з Козови
з Днем народження!

Твій День народження прийшов, 
А це таке важливе свято!
Нехай несе він радість, і любов,
І щирих привітань багато!
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест, й пісню ночі,
В свою удачу Ти повір – 
І матимеш усе, що хочеш. 
Хай сонце надії в літа молодії,
Несе Тобі світло й тепло,
Хай збудуться мрії і сни голубії,
А щастя щоб вічним було.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Ласки від Бога, добра від людей
На многії і благії літа! 

З любов’ю – мама Валентина, 
тато Василь, брат Руслан, 

сестра Юля, подруги 
Зоряна та Інна.

Вітаємо! 
Хорошого батька, дорогого сина, люблячого 

чоловіка, відданого дідуся
Олега Валерійовича Синявського

з Теребовлі
з 60-річним ювілеєм!

Зібрались діти, внуки і родина,
І неповторним став звичайний день,
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріли славний ювілей.
Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаєм удачі, здоров’я і щастя!
Щоб лихо й хвороби Тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Живи нам на радість у спокої й мирі!
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Нехай доля буде, наче повна чаша,
Зичим многих-многих літ, ювіляр Ти наший!

З повагою і любов’ю – дружина Марія, 
батьки, сини Володимир та Олександр із 

сім’ями, дочка Олеся, внуки Артур, Евеліна, 
Христина, Злата, Марічка, Вадимчик.

ГОРОСКОП
З 12 по 18 лютого

ОВЕН 
Для сiмейних людей до-

сить складною буде друга по-
ловина тижня. Через постiйнi 
сварки доведеться шукати 
компромiси.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете полiпшити ма-

теріальне становище. Не втра-
чайте можливості раніше за 
iнших дізнаватися потрiбну 
iнформацiю. 

БЛИЗНЮКИ 
Дехто з вас почне грандіоз-

ний ремонт. Незначнi пробле-
ми виллються у великі витра-
ти. Вигiднi проєкти покращать 
фiнансове становище.

РАК 
У вас попереду шляхи, якi 

вестимуть до нових знань, до 
перспектив, до нових горизон-

тів і можливостей. Тож не гайте 
часу.

ЛЕВ 
Щоб досягти успiхiв, важ-

ливо задовольнятися раніше 
напрацьованим потенціалом. 
Вірте в свої сили та рухайтеся 
вперед маленькими кроками - і 
все вдасться. 

ДІВА
Попереду вигiднi пропози-

ції. Буде велика спокуса відмо-
витися від усього, не змінюючи 
нічого в житті. Але люди i звич-
ки можуть серйозно підвести.

ТЕРЕЗИ 
Участь у вирішенні ба-

гатьох проблем братимуть 
родичi. Для декого цей перiод 
стане початком комерційних 
проєктів.

СКОРПІОН 
Гарантований успiх для тих, 

хто займається інформаційним 
бізнесом. Якщо у вас трапиться 
поїздка, скористайтеся наго-
дою знайти потрiбних людей.

СТРІЛЕЦЬ 
Поступово зникнуть ста-

рі друзі. Пiд час зустрічей iз 
цікавими людьми з’являться 
перспективи на майбутнє. Ви 
зможете позбутися поганих 
звичок.

КОЗЕРІГ 
З’явиться можливість до-

помагати іншим людям. Турбо-
ти оточуючих поглинатимуть 
вільний час, але ви отримаєте 
вiд цього моральне задоволен-
ня.

ВОДОЛІЙ 
Можуть бути крайнощі - від 

бажання підпорядкувати парт-
нерів до готовності з головою 
зануритися в їхнє життя, забув-
ши при цьому про своє.

РИБИ 
У цей період бажано уни-

кати негативних моментiв. Зі-
ткнення з правоохоронними 
органами може обернутися 
сумними наслідками не на 
вашу користь.

Завгосп – посада різностороння. Це 
організація та забезпечення ремонту 
твердого інвентаря (шафи, тумбочки, 
ліжка), електрогосподарства, постійні 
поточні ремонти, робота систем опа-
лення, водопостачання і багато іншого. 
Особливо приємно, що зараз у будинку-
інтернаті проведений капітальний ре-
монт теплотраси по новій технології. 
Уже другий опалювальний сезон маємо 
дуже комфортні умови для проживан-

ня підопічних. До речі, котельня у нас 
працює на твердому паливі, а дровами 
допомагає місцеве лісництво. 

Під пильним наглядом завідувача 
господарством у минулому році зробле-
но капітальний ремонт банно-прального 
комбінату, на черзі - заміна електропро-
водки в житловому корпусі № 1, поточні 
ремонти житлових кімнат, кухні, складів 
та підсобного господарства. Усьому цьо-
му дає  лад Ярослав Іванович, який не-

щодавно відсвяткував 70-річний ювілей. 
На святі рідні, друзі, колеги з великою 
теплотою згадували багаторічний стаж 
роботи ювіляра. З приємністю вітали ді-
дуся онуки, свати, дякували хорошому 
батькові за науку діти. Адміністрація 
будинку-інтернату вітала доброго госпо-
дарника, який навіть у важких ситуаціях 
знаходить  найоптимальніший вихід. Для 
створення нормальних умов проживан-
ня 160 підопічних будинку-інтернату він 
знаходить варіанти здешевлення ремон-
ту твердого інвентаря,  електроустатку-
вання, пральних машин, холодильників 
та інших речей, адже має багато друзів. У 
своїй вітальній промові директор устано-
ви Василь Антонович Мисько підкреслив, 
що Ярослав Іванович у важку хвилину 
ніколи не підведе, завжди підставить на-

дійне плече і вирішить проблему профе-
сійно, за що йому особлива подяка.

Про батьківську любов говорили 
дочка Оксана та зять Олексій,  телефо-
ном з далекого зарубіжжя вітали син 
Андрій з невісткою Галиною. Зі сльо-
зами на очах згадував спільні шкільні 
роки товариш Федір Речицький. Дя-
кував однокласнику за неодноразові 
запрошення на обіди додому до сім’ї 
Паліїв, бо батько Ярослава  Івановича 
був ковалем і їхня сім’я жила в трішки 
кращих умовах, так як у повоєнні роки 
багато сімей жили у бідності.

На закінчення ювілею дружним спі-
вом «Многії  літа» усі присутні побажа-
ли ювіляру міцного здоров’я, спокою, 
миру і довгих років життя.

Юля АЛЬТГАЙМ.

УСЬОМУ 
ДАЄ ЛАД 
Ярослав 
Іванович

У 2007 році прийшов до Почаївського психоневрологічного будинку-
інтернату на посаду завідувача господарством Ярослав Іванович Палій. 
Свою трудову діяльність він розпочав у далекому 1966 році на місцевій 
фабриці «Іква». Закінчив Київський технікум легкої промисловості, прой-
шов шлях від робітника до  головного механіка виробництва. Потім була 
посада  головного інженера в місцевій СПМК-4.

У рамках програми 
Еразмус+ студенти 
ТНЕУ впродовж 

другого семестру 2019-
2020 н. р. навчаються 
в Університеті Норд 
(Королівство Норвегія).

«У місцевому аеропорті нас 
гостинно зустріли і спрямували 
до своїх будиночків. Ми одразу до-
бряче усвідомили, що прилетіли 
за північне коло, оскільки о третій 
годині дня було темно так, ніби це 
вже була дев’ята вечора. Ми ви-
брали собі житло поблизу універ-
ситету - до головного корпусу йти 
не більше 15 хвилин. Однак, упро-
довж цих кількох хвилин ти можеш 
встигнути пройтися то під дощем, 
то під снігом або ж взагалі здувати-
ме сильний північний вітер. Довко-
ла лише гори, річки і затишні чер-
воні будиночки. Щось у цьому є…

Предмети, які ми вивчаємо, 
пов’язані з економікою державно-
го сектору: внутрішній контроль 
та ризик-менеджмент, бухгалтер-

ський облік та звітування згідно 
з IPSAS, оцінка продуктивності в 
держсекторі та міжнародне управ-
ління і бізнес на Півночі. 

Навчання значно відрізняється 
від того, до якого ми звикли - тут 
роблять акцент на самонавчанні, а 
лекції можуть бути з одного пред-
мету чотири рази в місяць, а то й 
менше. 

Варто відзначити електроніфі-
кованість усього процесу - жодних 
друкованих рефератів чи лекцій 
- все онлайн на спеціальній уні-
верситетській платформі. Там і 
комунікація з викладачами, і їхні 
лекції, і література, яку можна чи-
тати у вільному доступі. 

Лекції читають запрошені іно-
земні теоретики та практики, 
що ще більше вражає, адже один 
предмет можуть вести 5-10 людей. 

Враження захоплюючі - тут всі 
люб’язні та раді допомогти. Кру-
тий досвід для життя та самороз-
витку», - пишуть тернопільські 
студенти.

Студенти ТНЕУ 
навчаються у Норвегії 




