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19 лютого - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 0-2, 
вдень 4-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.21, захід - 17.43. 

20 лютого - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1 мо-
розу, вдень 2-3 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.19, захід 
- 17.44. 

21 лютого - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 1-2 морозу, вдень 
2-3 градуси тепла. Схід сонця 
- 7.18, захід - 17.46. 

22 лютого - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-

вітря вночі 0-1, 
вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.16, захід - 17.48. 

23 лютого - хмарно, дощ, 
температура повітря вно-
чі 4-5, вдень 5-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.14, захід 
- 17.49. Новий місяць. 

24 лютого - хмарно, дощ, 
температура повітря вно-
чі 2-3, вдень 2-4 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.12, захід 
- 17.51.

25 лютого - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 0-2, вдень 5-7 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.10, за-
хід - 17.53.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 
6 місяців - 159 грн. 40 коп.
10 місяців - 264 грн. 30 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля  |  Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Оксана РОСОЛЯК: 
«Проблема інтернет-
шахрайства - 
в низькому рівні 
фінансової та правової 
культури суспільства»

В Україні процвітає sms-шахрайство: 
аферисти, видаючи себе за працівників 

фінансових установ, надсилають 
жертві повідомлення, завдяки якому 
отримують доступ до банківських 

рахунків. Люди втрачають свої гроші… 

Про причини такої ситуації, ймовірні 
варіанти захисту від шахраїв та на інші 
запитання «Нашого ДНЯ» відповідає Оксана 

Богданівна РОСОЛЯК, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права Тернопільського національного 
економічного університету.

4  
стор.

І вже ПОВІК 
були РАЗОМ…10-11 стор.

5  
стор.

У Микулинецькій громаді  
відмовилися приймати 
евакуйованих українців та 
іноземців з Піднебесної

Велика китайська стіна 
на Тернопільщині  

В Україні 
вшановують 
шості роковини 
найтрагічніших  
днів Майдану 3 стор.
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Влада інколи сама мимоволі 
підштовхує українців у спину. Взя-
ти хоча б заяви щодо пенсій. Ба-
гатьом «світить» мінімалка. Дея-
кі нардепи договорилися до того, 
що українців потрібно пенсій по-
збавити взагалі, або надати право 
на отримання виплати в 72 роки. 
Навіть, якщо ці заяви не матимуть 
жодних наслідків (хочеться віри-
ти, що так воно й буде), людей такі 
речі все одно насторожують. А то 
й спонукають до певних дій, у дан-
ному випадку - до заробітчанства. 

На думку президента Всеукра-
їнської асоціації компаній з міжна-
родного працевлаштування Васи-

ля Воскобойника, щоб українці за-
лишалися працювати вдома, вони 
повинні мати чіткий та зрозумі-
лий образ майбутнього країни - як 
вона буде розвиватися. А також рі-
вень зарплат має складати 60-70 
відсотків від платні в сусідніх кра-
їнах. На сьогодні - це близько 600 
євро на місяць. 

Кожна влада розповідає про 
реформи. Але пересічний украї-
нець їх не відчуває. Натомість, від-
чутний ріст цін і податків. Це та-
кож змушує людей робити певні 
висновки. А останні повідомлен-
ня про космічні зарплати депута-
тів, урядовців, керівників держ-

підприємств та інших чиновників 
шокували людей. Десятки, сотні 
тисяч, мільйони… І це в найбідні-
шій країні Європи! Як тут не мір-
кувати: а чому я повинен забезпе-
чувати своїми податками розкіш-
не життя для чиновників? 

У Польщі, приміром, на поча-
ток 2020 року налічується понад 
мільйон українських заробітчан, 
пише «Бізнес.ua». Згідно з інши-
ми даними, в сусідній країні про-
живає майже 1,5 мільйонів укра-
їнців: працюють, навчаються, від-
крили власний бізнес. Торік Поль-
ща видала 1 мільйон 600 тисяч до-
зволів на роботу терміном на пів-

року, з них 91 відсоток отримали 
українці. Частина наших заробіт-
чан працюють на сезонних робо-
тах і змінюють один одного про-
тягом року.

До речі, Польща розробляє 
нову міграційну політику, аби за-
хистити трудові права своїх гро-
мадян. Річ у тім, що зараз через на-
плив трудових мігрантів з Украї-
ни, польські роботодавці не поспі-
шають підвищувати зарплати. Це 
не влаштовує місцеве населення. 
Тому Польща зацікавлена в зрів-
нянні внутрішнього ринку пра-
ці. Планує давати роботу, в першу 
чергу, своїм громадянам. Та чи ба-
гато з них захочуть працювати на 
тих роботах, які виконують укра-
їнці чи заробітчани з інших країн? 
Якби там не було, заступник ди-
ректора департаменту міністер-
ства сім’ї, праці та соціальної полі-
тики Польщі Мирослав Пшевозь-
нік каже, що кількість працівни-
ків з України цього року не змен-
шиться, а навіть буде невелике 
зростання. 

І ще важливий момент. Поля-
ки, можливо, через міграційні но-
вовведення не просуватимуть 
збільшення термінів за робочи-
ми візами, але будуть намагатися 
просувати можливість для україн-
ців отримувати дозвіл на прожи-
вання. «І тут загроза не для наших 
трудових мігрантів, а для нашої 
країни й економіки. Люди, які бу-

дуть отримувати посвідку на про-
живання й залишатися в Поль-
щі на роки, ухвалюватимуть для 
себе рішення - повертатися додо-
му чи залишатися там назавжди. І 
чим довше вони там живуть, тим 
більша ймовірність, що там і зали-
шаться», - зазначив експерт з між-
народного працевлаштування Ва-
силь Воскобойник.

За підрахунками експертів, за-
раз стабільна чисельність україн-
ських мігрантів загалом складає 
близько 12-16 відсотків від усьо-
го населення. Це люди, які неодно-
разово їздили на заробітки в різ-
ні країни, й продовжуватимуть це 
робити.

В Україні ж тим часом спосте-
рігаються серйозні демографіч-
ні проблеми: населення старіє, ді-
тонародження падає, робочих рук 
перестає вистачати. 

І ще. Є в економістів певні за-
стереження: ще більший сплеск 
заробітчанства може спричинити 
різкий обвал гривні або ескалація 
конфлікту з Росією. 

До речі, за дослідженням ком-
панії VoxUkraine, 69 відсотків укра-
їнських трудових мігрантів - із За-
хідної України. 

Скоро весна: українці знову «полетять» 
у «заробітчанський» вирій
Весна - початок 
сезонних робіт. 
Традиційно, чимало 
українців пакують 
валізи в чужі країни,  
де очікують  
на їхні робочі руки

«Ми повинні обговорити наболілі питання 
та спільно виробити прийнятні рішення. 

Тоді можливі позитивні результати»
Наголосив голова 

обласної ради 
Віктор Овчарук під 

час засідання асоціації 
«Ради Тернопільщини». 
В обговоренні нагальних 
проблем, що виникли 
у процесі продовження 
секторальних реформ 
у краї, взяли участь 
перший заступник голови 
обласної ради Василь 
Деревляний, представники 
профспілок, начальники 
профільних управлінь 
облдержадміністрації.

На порядку денному було ряд 
питань, зокрема: «Про розгляд 
пропозицій Тернопільської облас-
ної державної адміністрації щодо 
перспективного плану формуван-
ня територій громад Тернопіль-
ської області»,  «Про стан та пер-
спективи реформування охоро-
ни здоров’я в Тернопільській об-
ласті», «Стан, проблемні питання, 
перспективи галузі освіти в Тер-
нопільській області» та інші.

Доповіді начальників профіль-
них управлінь ТОДА (управлін-
ня містобудування та архітектури 
Володимира Харченка, управлін-

ня охорони здоров’я Володимира 
Богайчука, управління освіти і на-
уки Ольги Хоми) викликали чима-
ло зауважень та запитань, а також 
зустрічних пропозицій.

Звертаючись до доповідачів, 
перший заступник голови облра-
ди Василь Деревляний зазначив: 
«Необхідно на сесію спільно під-
готувати звернення до Кабміну 
щодо усіх проблем, які потягне за 
собою непродумане впроваджен-
ня недопрацьованих реформ».

Про зміну доктрини реформ 
говорив керуючий справами ви-
конавчого апарату облради Іван 

Бабійчук.  На цьому наголошува-
ли і голови районних рад.

Також до уваги присутніх було 
запропоновано листи-звернення 
від громадських організацій та 
громадських діячів, котрі надій-
шли до обласної ради щодо про-
ведення Всеукраїнського віче 
«Захисти Україну» та до депутатів 
Верховної Ради України від Терно-
пільщини щодо поліпшення їх ко-
мунікації зі своїми виборцями.

Обговоривши усі питання, 
члени засідання прийняли рішен-
ня та окреслили завдання – доне-
сти інформацію до районних рад, 

мешканців області та спільно ви-
робити пропозиції для винесення 
їх на розгляд сесії обласної ради. 

Підсумовуючи, Віктор Овча-
рук зазначив: «Ми повинні об-
говорити всі наболілі питання 
та спільно виробити пропозиції,  
прийнятні рішення. Лише за та-
ких умов можливі позитивні ре-
зультати. Інакше можемо отрима-
ти такі проблеми, як із реформу-
ванням  охорони здоров’я на Тер-
нопільщині, яке  на сьогодні має 
чимало прогалин, котрі згодом 
можуть призвести до повної руй-
нації галузі в краї».

Кожна влада озвучує програми повернення заробітчан і діаспорян додому та 
зменшення числа українців, охочих податися працювати за кордон. Але все марно. 
Чимало українців, які звикли їздити на роботу за кордон, задумуються над тим, 

аби у майбутньому обрати країну, де їм хотілося б осісти. Люди хочуть стабільності та 
впевненості у завтрашньому дні. Як стверджують експерти, наших співвітчизників 
цікавлять країни з високими зарплатами та хорошим соціальним забезпеченням. 

На пенсію – 
в 72 роки?..

Голова парламент-
ського комітету з пи-
тань соціальної по-

літики Галина Третьяко-
ва в інтерв’ю «Економіч-
ній правді» повідомила, 
що підвищення пенсійно-
го віку для українців є не-
минучим.

Вона порівняла Україну з Япо-
нією, яка нещодавно заговори-
ла про вихід на пенсію в 72 роки. 
На аргументацію журналіста, що 
Україна – це не Японія, як мінімум 
за рівнем життя, медицини, три-
валості життя, чиновниця запере-
чила і додала, що в Україні надто 
багато людей, які довго живуть. 

«Ми вже майже як Японія, - за-
значила чиновниця. - Зараз у нас 
11,3 млн пенсіонерів, із них біль-
ше тисячі – це люди, які досягли 
сторічного віку. А дефіцит у Пен-
сійному фонді не зникне ніколи 
і для платників податків є вели-
ким навантаження забезпечувати 
українців, які вийшли на пенсію в 
60 років». 

При цьому «слуга» забула ска-
зати, що середня тривалість жит-
тя в Україні у чоловіків – 66,34 
роки, в жінок – 76,22 роки. Тож 
значна частина українців можуть 
просто не дожити до пенсійного 
віку, в той час, як все життя пра-
цювали та відраховували до Пен-
сійного фонду.

Ольга ЧОРНА.
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Подзвонили 
з лікарні: 
"Поранений…"

Василь Аксе-
нин народився 4 
лютого 1962 року 
в селі Литячі Залі-
щицького району. 

Останні роки проживав у Чернівцях.
Він був важко поранений у Києві під 

час розстрілу демонстрантів 20 лютого. 
Того дня від ранку не було телефонного 
зв’язку, а потім рідним подзвонили з лі-
карні: "Поранений…". Травми отримав 
"майданівець" дуже важкі: була пробита 
черевна порожнина, пошкоджена тазос-
тегнова кістка. Василь переніс кількаго-
динну операцію. Наприкінці лютого його 
відвезли до Польщі на лікування. У Поль-
щі від отриманих ран він помер.

"В останню 
хвилину 
вирушив  
на Майдан"

Назар Войто-
вич – наймолод-
ший у "Небесній 
сотнi". Народився 

у селі Травневе Збаразького району. Єди-
на дитина в сiм’ї. Вiн навчався на третьо-
му курсi Тернопiльського кооперативно-
го коледжу. Мрiяв стати дизайнером, лю-
бив малювати. Часто зображав козакiв, 
калину, тризуб, мав дуже добрi оцiнки з 
історії, цiкавився природознавством, лю-
бив їздити на екскурсiї. Мрiяв мандрува-
ти.

Ще в середу, 19 лютого, Назар був 
на парах, а ввечерi мав вiднести до ав-
тобуса, що їхав на Київ, речi для друзiв 

i троюрiдного брата, якi в цей час пере-
бували на столичному Майданi. У чет-
вер вранцi його близьким зателефону-
вали i повiдомили, що Назар убитий. 
Коли вчителі хлопця спробували до-
дзвонитися за його номером, то почу-
ли від жiнки-волонтерки: тіло Назара у 
Михайлiвському соборi. Виявилося, що 
він не мав нiкуди їхати. Та в останню хви-
лину вирушив на Майдан.

20 лютого Назар загинув на барика-
дах вiд снайперського пострiлу. Куля влу-
чила в щоку. На момент вбивства йому 
було всього 17 років.

У рідній школі хлопця відкрили му-
зей Героя Небесної сотні, де зберігають-
ся речі, які були з ним на Майдані.

"Ще один раз 
– і додому"

Устим Голо-
днюк родом зі Зба-
ража. Йому було 
19 років. У ніч на 
30 листопада 2013 
року під час роз-
гону студентсько-
го Майдану Усти-

му розбили голову. Тоді наклали 12 швів.
Незважаючи ні на що, він повернувся. 

Знайомим сказав, що нічого не боїться і 
буде на Майдані. Але "небо впало".

"Рабів до раю не пускають", – такими 
є останні слова, які залишив на своїй сто-
рінці в соцмережі Устим. Хлопець навчав-
ся у Бережанському агротехнічному ін-
ституті, а перед тим закінчив Львівський 
військовий ліцей імені Героїв Крут. Мріяв 
відкрити свою справу, жити гідно, заро-
бляти добре, аби забезпечувати майбут-
ню сім’ю. На Майдані був від 21 листопа-
да, майже постійно. Заїжджав додому на 

два-три дні – і знову до Києва. Того дня, 
коли хлопець загинув, батько приїхав по 
нього до Києва, аби забрати додому пе-
репочити. Близько дев’ятої ранку пого-
ворив із сином по телефону, просив бути 
обачними. Уже об 11-й годині вони мали 
рушати в дорогу. Устим сказав побрати-
мам: "Ще один раз йду – і додому". 20 лю-
того снайпер поцілив Устимовi Голодню-
ку в голову – просто в блакитну каску 
миротворця ООН…

У його честь відкрили меморіальну 
дошку на фасаді рідної школи, а також 
музей, куди передали його особисті речі. 
Міська рада присвоїла Устиму звання 
почесного жителя міста Бережани (по-
смертно).

"Вірив тільки 
в добре"

Олександр Ка-
пінос – 29-річний 
фермер з Кремен-
ця, мав наречену, 
з якою зустрічався 
на Майдані. У 2012 
році витримав 12 

днів без їжі на знак протесту проти "мов-
ного закону". Любив працювати на землі, 
також організовував патріотичні табори 
для дітей і молоді, створив власну гро-
мадську організацію. На Майдан Сашко 
їздив періодично. "Було стільки скепси-
су щодо майбутнього Майдану: люди мо-
гли розійтися, його могли розігнати. Але 
Сашко вірив тільки в добре", – розповіда-
ла журналістам його подруга Оксана. Під 
час сутичок на Грушевського 18 лютого 
Сашко був сильно поранений. Його госпі-
талізували, але в лікарні він помер. У рід-
ному селі збудували пам’ятник Герою, а 
його іменем назвали рідну школу.

"Написав 
понад 280 
статей для 
української 
Вікіпедії"

Ігор Костенко 
– 22-річний акти-
віст Майдану. Був 
студентом-географом і 

спортивним журналістом. Також хлопець 
був активним редактором української 
Вікіпедії, написав понад 280 статей, зро-
бив понад 1600 редагувань.  Був убитий 
20 лютого в районі Жовтневого палацу. 

За словами його друга Володимира, який 
переносив тіло Ігоря, його ноги були по-
биті "так, що їх можна було зав’язати на 
вузол". Хлопець – родом з села Зубрець 
Бучацького району. Ігоря Костенка було 
посмертно визнано кращим вікіпедис-
том та освітянином року.

Останнiми 
словами 
були:  
"Я всiх вас 
люблю"

Василь Мой-
сей навчався на 
четвертому курсi 

в унiверситетi розвитку людини "Украї-
на". Мав здобути спецiальнiсть – фiзична 
реабiлiтацiя. Василя побратими згаду-
ють як веселого, товариського хлопця. 
Приїхав на Майдан у Київ у ніч з 18 на 
19 лютого. Вранці 20 лютого на Інсти-
тутській вулиці у нього влучив снайпер. 
Хлопця не врятувало те, що він був у ци-
вільному бронежилеті. За словами по-
братимів, коли його витягнули з поля 
бою, останнiми його словами були: "Я 
всiх вас люблю". Помер хлопець у 17-й 
лікарні Києва від вогнепального пора-
нення у груди. Друзі згадують, що він 
був щирий, веселий, любив подорожу-
вати мiстами України зi своєю коханою. 
Його брат – священник, і Василь теж був 
вiруючою людиною. Мама i сестра, якi 
працювали за кордоном, не раз пропо-
нували йому поїхати до Iталiї. Проте хло-
пець був переконаний, що робити Євро-
пу слiд в Українi. Казав, що варто скинути 
злочинну владу, i тодi українцi заживуть, 
як у вiльнiй, цивiлiзованiй європейськiй 
країнi. Василь місяця не дожив до своїх 
22 років.

Знайшли аж 
на Сумщині 

Тарас Слобо-
дян народився 10 
грудня 1982 року. 
Жив у Тернополі. 
Точної дати смерті 
активіста не вста-
новлено. Хлопець 

перебував на Майдані у Києві, проте, по-
тім безслідно зник (з грудня місце пере-
бування було невідоме). Його закатова-
не тіло знайшли аж у березні на Сумщи-
ні в лісі.

В Україні вшановують шості роковини 
найтрагічніших днів Майдану.  

У "Небесній сотні" семеро – з Тернопільщини
Хтось із них мріяв про великі подвиги, хтось обробляти землю і збирати 
врожай. Хтось хотів займатися наукою, а хтось планував весілля і дітей. Згодом 
те, що з ними сталось, назвуть "безпрецедентним в історії України". Якщо у 21 
столітті в центрі столиці доти мирної європейської держави розстрілюють 
мітингарів – це справді безпрецедентно. Їх лірично величатимуть Небесною 
сотнею. Здається, тоді разом з цією сотнею невинних душ молода держава 
Україна втратила невинність, зате обросла пам’ятними знаками, меморіалами і 
досі не розкритими злочинами. Злочинами проти Майдану. 

Ось уже шостий рік 20 лютого в українському календарі є Днем пам’яті Героїв Не-
бесної Сотні. Саме протягом кількох лютневих днів 2014-го в Києві пройшли найбільш 
масові сутички "майданівців" і силовиків. Наслідком тих подій стали масові вбивства 
мирних протестувальників, втеча з країни президента України Віктора Януковича, 
анексія Криму та війна на Сході України.

Через шість років після загибелі Небесної сотні за ґратами опинилися лише кіль-
ка "тітушок". Справи ж проти силовиків, яких підозрюють у розстрілах, все ще розслі-
дують чи розглядають у судах. Майже два десятки родичів загиблих "майданівців" за 
ці роки померли і не дочекалися вироків за смерть своїх рідних.

У грудні 2019-го п’ятеро обвинувачуваних екс-беркутівців обміняли на українців, 
які були в полоні бойовиків. В інтерв’ю деякі з рідних Небесної сотні зауважували, що 
не були проти обміну – були проти порушення всіх процесуальних норм. Адже підо-
зрюваних передали, фактично, без оголошених вироків. 

Серед загиблих "майданівців" семеро – родом із Тернопільщини. 
Згадаймо, як і щороку, історії цих хлопців і особистий подвиг кожного з них.

Незабутні
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- Що спричиняє телефонне шахрай-
ство з банківським картками і як дов-
го воно може тривати? 
- Рівень новітніх технологій стає вищим, 

відповідно, й способи, які використовують 
інтернет-шахраї, удосконалюються. Останнім 
часом широку популярність отримали смс-
розсилки або електронні листи з повідомлен-
нями з банку про виграш автомобіля чи інших 
цінних призів. Або «жертві» приходить пові-
домлення нібито з банку про блокування кар-
ти і вказано контактний номер. Після дзвін-
ка на цей номер зловмисник представляєть-
ся працівником банку й намагається дізнатися 
дані вашої картки (включаючи секретний код 
СVV2). А для отримання «виграшу» зловмис-
ники просять перевести на електронні рахун-
ки певну суму грошей, мотивуючи це необхід-
ністю уникнути сплати податків, митних збо-
рів, транспортних витрат... Після отримання 
грошей вони або не виходять на зв’язок, або 
просять перевести додаткові суми на оформ-
лення виграшу.

Причинами такої поведінки є низький рі-
вень фінансової грамотності населення та над-
мірна довіра українців до офіційних установ, 
наприклад, банків. Найбільш вразливі до та-
ких злочинів люди старшого віку або підлітки, 
які не мають достатньо досвіду користування 
банківськими послугами та розпорядження 
фінансовими ресурсами.

Щодо тривалості злочинної діяльності, то 
це залежить від рівня обізнаності й механіз-
му захисту прав споживачів фінансових послуг. 
Доки люди не будуть достатньо обізнаними у 
питаннях як себе захистити та уникнути поді-
бних шахрайств, доти будуть існувати й ство-
рюватись нові схеми для незаконного збага-
чення.

Захистити себе просто. Перш за все, слід 
бути максимально розсудливим. Будь-яке про-
хання надати приватну інформацію чи пере-
вести кошти на рахунок має насторожити. 
Пам’ятайте: працівники банку ніколи не бу-
дуть у вас запитувати конфіденційну інформа-
цію по телефону.

- Чи є подібні випадки в інших країнах? 
Якщо так, які заходи вживають там-
тешні банки та платіжні системи, аби 
захистити своїх клієнтів? 
- За даними агенції Eurisko, в Італії, напри-

клад, в обігу перебуває 30 мільйонів кредит-
них карток з обсягом проплат понад 100 мі-
льярдів євро. На фальшиві магнітні докумен-
ти припадає близько 1 відсотка, тобто сума, що 
зникає з рахунків, становить майже мільярд 
євро.

Найбільш поширений шлях підробки елек-
тронних карток в Італії - через втручання до 
комерційних інтернет-ресурсів зі слабким за-
хистом. Проплати з використанням клонова-
них електронних документів виявляють та-
кож у супермаркетах чи великих торговельних 
центрах, де до злочину причетний хтось із пер-
соналу.

Загалом італійці не дуже бояться стати 
жертвою подібного шахрайства, на відміну від 
США, де, як засвідчили останні опитування, 
для населення страх, що в них украдуть гроші 
з кредитки - на другому місці після побоюван-
ня терактів чи вбивств.

Для ефективної протидії схемам банкам 
необхідно вибудовувати три рівні захисту. Пер-
ший: робота з фахівцями фронт-офісу, які бе-
руть участь у безпосередньому прийнятті за-
явки та видачі кредиту. Саме вони найчастіше 
найбільш чутливі до впливу шахраїв або самі 
ними є. Другий: підрозділи з управління ризи-
ками та бек-офісні підрозділи, які здійснюють 
перевірку позичальника і оцінку заставних ак-
тивів. Третій: проведення внутрішнього ауди-
ту, періодичність якого має визначати комітет 
з управління ризиками конкретного банку, за-
лежно від рівня кредитних ризиків в портфелі 
фінустановии.

Для попередження шахрайства важливо 
працювати зі співробітниками банків на кож-
ній лінії захисту. Під час особистого спілкуван-
ня на нарадах і корпоративних зустрічах топ-
менеджмент, акціонери повинні пояснювати 
співробітникам принципи роботи компанії й по-
зицію щодо корупції та шахрайства. Інформація 
про виявлені факти шахрайства та понесені та-
кими працівниками покарання має бути публіч-
ною як мінімум всередині банку. Важливо де-
монструвати нетолерантність до шахрайства.

Водночас, даючи оцінку шахрайським 
діям персоналу, слід брати до уваги не лише 
правову характеристику шахрайства, але й 
морально-етичну (наявність недобросовісної, 
обманної поведінки працівників), а також еко-
номічну складову (наявність збитків від недо-
бросовісної поведінки персоналу).

- Оксано Богданівно, будь ласка, де-
тальніше про ці нюанси.
- Тут слід звернути увагу на твердження за-

рубіжних і вітчизняних фахівців. Посилаючись 
на загальносвітову практику, вони вказують: 
серед працівників 10-15 відсотків будь-яких 
господарюючих суб’єктів (за деякими дани-
ми - 25 відсотків) є нечесними за визначенням, 
тобто вони завжди будуватимуть свої взаєми-
ни з підприємством, банком, виходячи зі своїх 
корисливих мотивів. Ще 10-15 відсотків (або, 
за іншими даними, 25 відсотків) можна вважа-
ти чесними людьми. Проте їх чесність не по-
ширюється на критичні, в їх розумінні, умови 
(крайня потреба в коштах, у зв’язку з необхід-
ністю допомоги близьким, критичні ситуації з 
боргами, потрапляння у залежність та інше). 

Тобто, хоча поріг їх лояльності є досить ви-
соким, але абсолютної чесності у них не буває. 
70-80 відсотків (за іншими даними, 50 відсо-
тків) працівників - люди, які коливаються. і які 
діятимуть, залежно від обставин. Таким чином, 
можна говорити, що колектив будь-якого під-
розділу є потенційно небезпечним для банку, 
незалежно від того, які перевірки б не влашто-
вувалися кандидатам на роботу, і які б не вико-
ристовувалися методи при відборі персоналу 
та формуванні виробничих колективів.

- Які механізми для врегулювання спо-
рів у сфері банківських послуг вико-
ристовують у світі?
- На сьогодні у багатьох країнах світу для 

врегулювання спорів у сфері банківських по-
слуг використовують альтернативні судовому 
механізми їх вирішення: фінансовий чи банків-
ський омбудсмен, медіація, третейський суд. 
Розглянемо суть цих механізмів. Так, фінансо-
вий омбудсмен - це орган досудового розгля-
ду спорів, що виникають між фінансовими ор-
ганізаціями та їх клієнтами - фізичними осо-
бами. Слово «омбудсмен» походить від швед-
ського ombudsman - представник інтересів 
будь-кого. Запровадження фінансового омбуд-
смена має ряд переваг. По-перше, для фізосіб 
послуги є безкоштовними. По-друге, діє мак-
симально об’єктивно, оскільки не залежить від 
фінансово-кредитних організацій та держави. 

Одним із перших у сфері фінансових по-
слуг став Страховий омбудсмен Великої Брита-
нії в 1981 році. Мета - захист прав страхуваль-
ників.

У всіх країнах схема досудового розгляду 
справ приблизно однакова. 1. Заявник подає 
заяву (письмово або усно). У більшості країн 
встановлюється термін подачі заяви та її роз-
гляд, визначається коло питань, які можуть 
бути розглянуті, коло осіб, які можуть бути по-
зивачами, й осіб, щодо яких можуть бути по-
дані скарги. А також верхня та нижня межі 
суми позову тощо. 2. Заявник може зверну-
тися в кол-центр омбудсмена щодо умов і по-
рядку направлення скарги. 3. Омбудсмен пе-
ревіряє скаргу на допустимість до розгляду. 4. 
Якщо скарга не підлягає розгляду, омбудсме-
ном надаються рекомендації заявнику щодо 
його подальших дій. 5. Скарга, що підлягає роз-
гляду, направляється особі, на яку вона надій-
шла, для отримання пояснень і може бути за-
доволена на цьому етапі. 6. На підставі пред-
ставленої інформації та документів від того, 
хто надає послуги, омбудсмен може прийня-
ти письмове рішення дистанційно. 7. Рішен-
ня для особи, на яку подана скарга, може бути 
обов’язковим або рекомендаційним і залежить 
від суми позову, умов угоди.

- Фінансові омбудсмени діють у бага-
тьох країнах?
- У світовій практиці є два варіанти робо-

ти омбудсменів: німецький і британський. Ні-
мецька модель передбачає, що омбудсмен діє 
при галузевих банківських асоціаціях і призна-
чається Правлінням спілки німецьких банків 
за поданням керівництва спілки терміном на 
три роки. Банки укладають договір визнання 
регуляторних актів фінансового омбудсмена.

Німецький банківський омбудсмен пра-
цює виключно зі скаргами фізосіб. Витрати 
на розгляди скарг несе Спілка німецьких бан-
ків. Рішення омбудсмена має обов’язковий ха-
рактер, якщо сума спору не перевищує 5 тисяч 
євро. Банк не може подати позов на апеляцію 
в суд, на відміну від фізособи. За справами, су-
мою більше 5 тисяч євро, рішення омбудсме-
на не є обов’язковими до виконання для обох 
сторін. 

Німецька модель поширена, оскільки 
процедура розгляду омбудсмена дає можли-
вість клієнтам, у більшості випадків, не лише 
обов’язкове для виконання, але й швидке рі-

шення, і, що важливо, безкоштовно.
У Великобританії омбудсмен - незалежна 

державна установа. Існує з 1981 року. На відмі-
ну від німецької системи, створення інституту 
фінансового омбудсмена Британії передбаче-
но законом. Банки, для того, щоб працювати з 
роздрібними клієнтами, зобов’язані надати та-
ким клієнтам можливість вирішувати спори у 
позасудовому порядку. Тому за рік до омбуд-
смена надходить до мільйона звернень.

Інститут фінансового омбудсмена діє в по-
над 100 країнах світу. Служба фінансового ом-
будсмена має бути спрямована на реалізацію 
захисту прав та інтересів фізосіб, які зазнали 
збитків унаслідок неправомірних дій учасни-
ків фінансового ринку, шляхом створення спе-
ціалізованих компенсаційних фондів; гаран-
тування дотримання фінустановами встанов-
лених стандартів надання фінансових послуг 
тощо.

- Хто захищає права та інтереси спожи-
вачів фінансових послуг в Україні?
- Якщо людина стала жертвою інтернет-

шахрайства, необхідно відразу йти в поліцію. 
Важливо звернутись до правоохоронців мак-
симально швидко, щоб змогли відслідкувати 
рух коштів з вашого рахунку і «спіймати» шах-
раїв.

Слід детально розповісти про ситуацію, 
що склалася, а в разі необхідності продемон-
струвати переписку з шахраєм. Співробітник 
правоохоронних органів допоможе грамотно 
скласти. З додаткових дій може знадобитися 
завірення листування, скриншоту сайту зло-
вмисника та інше. Злочинами в інтернеті за-
ймається Департамент кіберполіції. 

- В Україні дискутують про створен-
ня служби фінансового омбудсмена. 
Це доцільно? Бо деякі інституції у нас 
перетворюються в статистів, замість 
того, щоб виконувати свої обов’язки.
- В Україні існує чимало державних органів, 

діяльність яких не відчутна людям. Тому ство-
рення додаткової інституції - фінансового ом-
будсмена, суттєво не покращить ситуацію з фі-
нансовими правопорушеннями, зважаючи на 
низький рівень фінансової та правової куль-
тури суспільства. Ефективнішим заходом, ма-
буть, було б запровадження Національної про-
грами підвищення правової та фінансової гра-
мотності для населення. Люди могли б отри-
мати необхідні знання та поради фахівців че-
рез телебачення, соцмережі, ЗМІ тощо. Це під-
вищило б рівень обізнаності людей і знизило б 
зловживання у сфері фінпослуг, оскільки про-
інформована людина, знаючи як себе захисти-
ти, навряд чи стане жертвою шахраїв. 

Зараз маємо цілу систему органів, які здій-
снюють державне регулювання ринків фінан-
сових послуг. Зокрема, Нацбанк України, На-
ціональна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, Нацкомісія, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг. Але рівень злочинності у згаданій сфері 
не зменшується. Хоча, як варіант, можна запро-
вадити посаду фінансового омбудсмена у бан-
ках, до якого люди могли б звертатись із різ-
них фінансових питань у будь-який час. Це по-
силило б відповідальність банків за надані фі-
нансові послуги й спростило б механізм захис-
ту клієнтів.

Оксана РОСОЛЯК: «Проблема 
інтернет-шахрайства - 
в низькому рівні 
фінансової та правової 
культури суспільства»

В Україні процвітає sms-шахрайство: аферисти, видаючи себе за працівників 
фінансових установ, надсилають жертві повідомлення, завдяки якому 

отримують доступ до банківських рахунків. Люди втрачають свої гроші…

Про причини такої ситуації, ймовірні варіанти захисту від 
шахраїв та на інші запитання «Нашого ДНЯ» відповідає Оксана 
Богданівна РОСОЛЯК, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського 
національного економічного університету.
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У Микулинецькій громаді  
відмовилися приймати 
евакуйованих українців  
та іноземців з Піднебесної

Велика китайська стіна 
на Тернопільщині  

Закінчується лютий. Скоро тер-
нополяни дізнаються, чи була 
зима у кінці 2019 і на почат-

ку 2020 року. Якщо судити по ра-
хунках за тепло від рідного Терно-
полю «Тернопільміськтеплокому-
ненерго», то протягом всієї «зими» 
середня температура повітря над-
ворі була не плюс два градуси те-
пла, а мінус 30 градусів морозу.

Це нічого, що температура в мере-
жі лише сім разів перевищувала +30 гра-
дусів тепла і дим над комином котель-
ні з’являвся на дві години доби, тобто, не 
використовувався дорогущий газ, про що 
свідчать лічильники. Ілюзіоністи і махіна-
тори фірми рахували розхід тепла, врахо-
вуючи потреби злодіїв. Щоб не заморочу-
ватись, вирахуванням витрачених гігока-

лорій, порахуймо наші витрати, згідно ра-
хунків від постачальника для двокімнат-
ної квартири. Тобто 1400 грн. за листо-
пад і 2000 за грудень (заокруглено в мен-
шу суму). За ці гроші можна придбати для 
опалення 2,5 тонни червоноградського ву-
гілля, або 1,4 тонни кам'яного донецького.

 Якщо рахувати методом тернопіль-
ських ілюзіоністів, то за теплі листопад і 
грудень жителі одного під’їзду 9-поверхо-
вого будинку спалили 2,5т. Х 36 м кв. = 90 
тонн червоноградського вугілля, або 50 
тонн кам’яного із Донецької області. У пе-
рерахунку на дім, де шість під’їздів, вихо-
дить: 90 Х 6 = 540 тонн, тобто 9 залізнич-
них вагонів по 60 т. кожен і 50 Х 6 = 300 
тонн, тобто 5 вагонів.

 Враховуючи всю зиму, знаючи нена-

жерливість наших комунальників, можна 
сміливо говорити про те, що нам прийдуть 
космічні рахунки,  за якими наш дім за те-
плі зимові місяці заплатить таку суму, що 
можна купити: 36 вагонів вугілля із Черво-
нограду, або 20 вагонів із Донецької облас-
ті. 

Виникає запитання: в якій школі вчи-
лися ті, хто придумував  тарифи, і ті, хто 
витратив на опалення лише третину тієї  
суми, яку злочинно знімає із споживачів? 
Нас заспокоюють тим, що із двох тисяч 
нарахованих (зі стелі!) гривень за тепло, 
1800 гривень покривають субсидії. Вибач-
те, а це хіба не гроші з наших податків, які 
ідуть напряму з бюджету монополістам, а 
не вчителям, лікарям, бібліотекарям і ма-
лозабезпеченим? Головний ілюзіоніст, 

який був ставлеником попереднього пре-
зидента – Діма Вовк втік з України, а нео-
бгрунтовані тарифи залишились, бо до-
зволяють владі, під прикриттям субсидій, 
викрадати з бюджету близько 150 мільяр-
дів в рік. Почувши про такі фокуси влади 
в Україні, до Тернополя, в «Тернопільмісь-
ктеплокомуненерго» проситься приїхати, 
за перейняттям досвіду, знаменитий міс-
тифікатор Девід Коперфілд. Йому, щоб за-
робити на фокусах, приходиться наймати 
300 спеціалістів і тратитися на потрібні 
матеріали, а у нас, завдяки Богу, який помі-
няв погоду, пару писак, із нічого, роблять 
мільйони. Цікаво, куди ці незароблені гро-
ші осідають і, як це відповідає реальним 
витратам?

Богдан КУШНІРИК.

З редакційної пошти ДЕВІД КОПЕРФІЛД У ТЕРНОПОЛІ?..

Спершу ні керівництво об-
лдержадміністрації, ні обласне 
управління охорони здоров’я цю 
інформацію не підтвердили. Го-
лова Тернопільської ОДА Ігор Со-
пель написав, що підтвердження 
про евакуацію не має і дозволу на 
розміщення у «Медоборах» він не 
давав. Однак вже вранці наступ-
ного дня з’явилася дещо інша ін-
формація. Вона стала відома, коли 
мешканці Микулинецької грома-
ди влаштували протест і організу-
вали блокпости на дорогах, що ве-
дуть до закладу. 

У зв’язку з цим у Микулинцях 
провели екстрене засідання се-
лищної ради. Воно відбулося на ву-
лиці, адже прийшло кілька сотень 
місцевих жителів, а також приїха-
ли керівник обласної поліції Олек-
сандр Богомол, керівник обласно-
го управління ДСНС Віктор Маслей 
та головний лікар санаторію «Ме-
добори» Василь Мартинюк.

Люди були категорично проти 
розміщення евакуйованих. Вони 
переконані, що санаторій не має 
необхідних умов для перебування 
хворих карантинного типу. Біль-
ше того, Тернопільщина  єдина об-
ласть, де немає обласної інфекцій-
ної лікарні. 

Депутати підтримали грома-
ду і прийняли звернення до Пре-

зидента України Володимира Зе-
ленського. 

«Ми категорично проти засе-
лення евакуйованих громадян з 
Китайської Народної республіки в 
ТДВ «Санаторій Медобори» в селі 
Конопківка Теребовлянського ра-
йону на Тернопільщині, - йдеться 
у зверненні. - Цей заклад не при-
стосований до такої надзвичай-
ної події, територія села Конопків-
ка визнана курортною зоною на-
шої громади. Медичні заклади гро-
мади не пристосовані до таких епі-
деміологічних ситуацій. Ми не мо-
жемо допустити цю ситуацію, адже 
вона становить загрозу життю та 
здоров’ю людей, а також навко-
лишньому середовищу». 

Перед громадою виступив го-
ловний лікар санаторію «Медо-
бори» Василь Мартинюк. Він  під-
твердив, що дійсно заклад є в пере-
ліку тих, які розглядають для мож-
ливого розміщення евакуйованих. 
Після спілкування з людьми Ва-
силь Мартинюк на вимогу протес-
тувальників написав заяву, що за-
бороняє розміщувати евакуйова-
них українців у санаторії та підтри-
мує громаду. 

Попри те, що місцеві депутати 
проголосували проти розміщення 
у «Медоборах» евакуйованих, ста-
ном на вівторок не було офіційно-

го коментаря МОЗ щодо ситуації. В 
середу депутати вже обласної ради 
планують зібратися на сесію, аби 
шукати шляхи вирішення цієї про-
блеми. На сторінці у фейсбуці пер-
ший заступник голови Тернопіль-
ської облради Василь Деревляний 
зазначив, що, враховуючи ситуа-
цію, яка склалася у зв’язку з мож-
ливою евакуацією з Китаю грома-
дян України (і не тільки) в нашу об-
ласть, в непристосований приват-
ний санаторій «Медобори», фракції 
Тернопільської обласної ради звер-
нулися з вимогою про невідкладне 
скликання сесії з цього питання.

Він також повідомив, що 17 лю-
того Державіаслужба в телефонно-
му режимі зверталася до керівни-
цтва аеропорту про можливість 
прийняття літака з евакуйовани-
ми, на що отримала відмову.

До керівництва області звер-
нувся також міський голова Сер-
гій Надал.

«Інфекційні відділення місь-
ких лікувальних закладів не гото-
ві до надання повноцінної медич-
ної допомоги особам, які відпові-
дають визначенню випадку ново-
го коронавірусу 2019-nCoV, - зазна-
чається у зверненні. -  Додатково 
повідомляємо, що Тернопільська 
область - одна з областей України, 
яка не має обласної інфекційної лі-

карні, що спричиняє подвійну не-
безпеку для жителів міста та об-
ласті. А Тернопільською ОДА та об-
ласною радою, не дивлячись на не-
одноразові звернення, не виділя-
лися кошти для забезпечення пра-
цівників засобами індивідуально-
го захисту, відсутня належна вен-
тиляція та каналізація, не підведе-
но кисень тощо. Тож просимо вжи-
ти заходів щодо запобігання розмі-
щення осіб, евакуйованих з Китаю 
в ТДВ «Санаторій Медобори».

Тим часом місцеві жителі, які 
за багато років відучилися дові-
ряти посадовцям, ледь не будують 
Велику китайську стіну, аби вбе-
регти свою громаду від небезпе-
ки. Люди облаштували блокпости 
на під’їзних шляхах до санаторію 
– привезли щебінь, шини, копають 
рови. Планують чергувати на до-
розі цілодобово. Зібралося близь-
ко сотні людей. Поставили бочки 
для обігріву. 

Зазначимо, що МОЗ засекре-
тило інформацію про місця пере-
бування на карантині евакуйова-
них з китайського Уханя людей, 
побоюючись паніки місцевих жи-
телів, тоді як у інших країнах, зо-
крема – у США, Франції та Німеч-
чині, цю інформацію влада не за-
секречує. Напередодні посадов-
ці лише озвучили, що літак з ева-

куйованими з Китаю прилетить в 
Україну 20 лютого.

У Міністерстві закордонних 
справ України також повідомили, 
що загалом ще 9 країн попроси-
ли Україну допомогти евакуювати 
своїх громадян з Китаю. 

- Серед тих іноземців, уря-
ди яких звернулися до України 
про надання допомоги в евакуа-
ції - це громадяни Ізраїлю, Норве-
гії, Чорногорії, Аргентини, Панами, 
Коста-Ріки, Домініканської респу-
бліки, Еквадору та Іспанії, - пові-
домив держсекретар МЗС України 
Андрій Заяць.

Планується, що українська сто-
рона евакуює своїх 49 громадян і 
до 25 іноземців. Всього ізолюють 
близько 100 осіб, адже йдеться та-
кож про членів екіпажу літака.

Усі евакуйовані з Китаю люди 
пробудуть на карантині в Україні 
14 днів. Після протестів у МОЗ зая-
вили, що  готують для цього кілька 
локацій у різних регіонах. Зокрема, 
розглядається 12 варіантів, рішен-
ня буде ухвалюватися у момент 
прильоту.

Скалецька наголосила, що до 
евакуації допускаються люди, у 
яких не було виявлено симптомів 
захворювання до моменту відльо-
ту, а тим, хто захворів, надавати-
муть допомогу у Китаї.

У понеділок ввечері з’явилася інформація, 
що евакуйованих українців та іноземців з 
китайського міста Ухань, яке є епіцентром 

поширення смертельного коронавірусу, на 
обсерваційні заходи поселять на Тернопільщині. 
Йдеться про санаторій «Медобори», що в 
Микулинецькій громаді.
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Десятки дзвінків щоденно отримують жителі 
області від невідомих осіб, котрі пропонують 
за гроші вирішити проблему з їхніми 

рідними.  Мова - про так звану шахрайську схему 
«ваш син у поліції».

-  На щастя, щоразу менше людей ведуться на обман – за-
стереження таки дають результат. Проте проблема актуаль-
на, - розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

За словами правоохоронцців, майже всі додзвонювачі – 
«жителі» зони, їхня діяльність – групова, майже всі дзвінки – 
на стаціонарні телефони, головна ціль – не дати жертві огов-
татися і за  максимально короткий час забрати гроші.

- Оперативники, котрі ретельно вивчають цю сферу діяль-
ності аферистів, однозначні: фактично всі дзвінки, що надхо-
дять жертвам, - із місць позбавлення волі. І не лише з непід-
контрольних територій. Зловмисник, голос котрого ви чуєте 
у слухавці, працює не сам. У той час другий уже на зв’язку з 
третім -  особою, котра до вас найближчим часом прийде і 
забере гроші. Але з розвитком технологій шахраї інколи про-
сять жертв про поповнення банківських карток чи мобільних 
рахунків, - кажуть у поліції. 

Шахраї майстерно обманюють жертв, переконуючи, що гро-
ші вони віддають за визволення сина, дочки, онука чи іншого 
родича з поліції, або за те, щоб його туди не забрали, бо він ко-
гось збив автомобілем, когось до пів смерті побив, або вигаду-
ють ще якісь слізливі історії, пов’язані з їхніми близькими.  

- Насправді, пройдисвітам байдуже, чим розчулити жерт-
ву, їхня ціль - у найкоротші терміни «обробити» її до стану, 
коли людина готова віддати все, що маєте, - додали у поліції. 
- Не дати жертві оговтатися – це те, що принесе аферистам 
прибуток. Тому, зателефонувавши, вони вже «не відпустять»: 
постійно будуть на зв’язку з безкінечними розмовами,  заля-
куваннями. Категорія жертв - переважно люди похилого віку.

Як вберегтися від таких шахрайств? Головна порада – не 
вірте тому, про що вам розповідають незнайомці по телефону. 
Найпростіший вихід – покласти слухавку і перетелефонувати 
тій близькій людині, котра начебто  потребує вашої допомоги. 
Якщо ж  розмова зав’язалася, уточніть у додзвонювача   деяку 
особисту інформацію про вашого родича, наприклад, дату на-
родження, місце проживання тощо. 

Також правоохоронці нагадують: ні поліцейські, ні адво-
кати – ніхто не буде телефонувати вам з вимогою комусь за 
щось платити. Цим промишляють шахраї.
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- Одна із заявників розпо-
віла про шахрайську схему, за 
допомогою якої зловмисники 
спустошили її картковий раху-
нок. До краянки зателефону-
вав невідомий та представив-
ся співробітником фінансової 
установи. Чоловік повідомив, 
що банківський рахунок влас-
ниці заблоковано й аби його 
активувати, необхідно уточни-
ти персональну інформацію, 
- розповіли в обласному управ-
лінні Нацполіції.  

Незнайомець увійшов у дові-
ру та дізнався всі необхідні дані 
для вчинення протиправного. 
25-річна тернополянка зрозумі-
ла, що стала черговою жертвою 

зловмисників, коли перевірила 
баланс свого електронного га-
манця. Заощадження потерпілої 

у розмірі 6300 гривень зникли. 
За допомогою вона звернулась 
до правоохоронців.

За аналогічною схемою по-
терпіло ще троє жителів Тер-
нопільщини. Псевдопрацівни-
ки банку ошукали мешканця 
Борщівського району на 20100 
гривень, кременчанина на 
16165 гривень. А от тернопо-
лянин позбувся аж 53 000 гри-
вень, які аферисти без трудно-
щів привласнили, знявши за 
допомогою терміналу.

- Майже щодня до правоохо-
ронців надходять заяви від кра-
ян, які потерпіли від таких афер. 
Розкрити ці шахрайства доволі 
складно. Зловмисники, які вчи-
няють афери із банківськими 
картками, роблять свою справу 
швидко. Допоки потерпілий ви-

явить, що його ошукали, гроші 
уже безслідно зникають з його 
рахунку, - кажуть у поліції. 

Поліцейські радять бути 
уважними, аби не потрапити 
на гачок до шахраїв. 

- Працівники банку не теле-
фонують клієнтам, щоб дізна-
тися інформацію про пароль 
та особисті дані. У разі такої 
ситуації, а також коли назва-
ний працівник дзвонить зі зви-
чайного номера мобільного 
телефону, завершуйте розмову 
і передзвоніть за номером бан-
ку, - застерегли правоохоронці.  

Якщо ви все-таки повірили 
шахраям, не зволікайте, теле-
фонуйте на лінію «102».

Це прихована реклама наркотиків, 
завдяки якій наркодилери 
непомітно виходять на свого 

клієнта. 
З охочими купити наркотик зловмисники 

спілкуються зазвичай у месенджері для мобіль-
них телефонів Telegram.

Вони не зустрічаються з клієнтом – їм досить 
розставити "закладки" (сховати його в різних 
місцях) і щоразу скидати покупцю фото з міс-
цем розташування наркотику після того, як на 
інтернет-гаманець надійдуть гроші.

Війну із "закладками" зараз ведуть не лише 
правоохоронці, а й активісти. Про спільну робо-
ту щодо боротьби з наркорозповсюджувачами 
на території Тернополя та області домовилися 
правоохоронці з представниками громадських 
організації, органами місцевого самоврядування 
та людьми, які в минулому вживали наркотики.

 - Поліція щодня веде боротьбу з людьми, які 
через інтернет-мережу Telegram розповсюджують 
наркотичні речовини, - заявив начальник поліції 
Олександр Богомол. - Відпрацювання таких зло-
чинів триває без зупинки - оперативники вста-
новлюють осіб, документують, збирають доказову 
базу, аби потім затримати підозрюваних і отрима-
ти позитивні результати проведеної роботи.

У поліції визнають: останні роки в Терно-
полі та області на стінах будинків з'являються 
рекламні надписи з електронними адресами, за 
якими без проблем будь-хто може придбати різ-
номанітні наркотики. 

- У нас є група, в яку входять представники 
поліції, ЖЕКів, ОСББ, громадськість. Її учасники 
фактично щодня скидають фото з адресами, де 
з'являються такі надписи. Ми намагаємося опе-
ративно реагувати на дані повідомлення - одра-
зу їх знищуємо, замальовуємо, - каже заступник 
міського голови Тернополя Владислав Стемков-
ський. - Плануємо до цієї групи залучити більше 
людей, аби охопити максимально весь обласний 
центр.

Допомагати місту боротися з наркозлочин-
ністю зголосилися і представники громадських 
організацій, які працюють з наркозалежними 
особами. Вони будуть не лише допомагати ви-
кривати та знищувати рекламні надписи, але 
готові йти у школи та розповідати дітям про зло, 
яке несуть наркотики.

Начальник управління протидії наркозло-
чинності в Тернопільській області Михайло Ди-
мида закликав батьків не боятися приходити зі 
своїми проблемами до поліції:

- Якщо ви помітили, що ваша дитина дивно 
поводиться й вживає наркотики, потрібно пові-
домити про це в поліцію. Дитину не каратимуть, 
з нею говоритимуть психологи, аби дитяче за-
хоплення не переросло в страшну залежність. 
Самостійно боротися з цією проблемою не варто.

Закликають правоохоронці громаду реагува-
ти на людей, які розмальовують стіни реклам-
ними надписами про торгівлю наркотиками. 
Затримувати самостійно їх не варто, можна сфо-
тографувати та передати інформацію у поліцію.

Борщівського 
браконьєра піймав 
рибоохоронний 

патруль. Інспектори 
вилучили сімнадцять 
рибин, металевий човен 
та сітки.

- Вони патрулювали Дніс-
тер між Тернопільською та 
Чернівецькою областями. На 
річці поблизу села Окопи Бор-

щівського району побачили 
невідомого чоловіка, який ви-
ловлював рибу сітками, - роз-
повіли в обласному управлінні 
поліції.  

Спілкуватися з рибоохорон-
ним патрулем і виконувати їхні 
вказівки чоловік відмовився, 
тому екологи викликали пра-
воохоронців.

Під час огляду вони вилу-

чили у браконьєра тринадцять 
лящів і чотири рибини вирезу-
ба, який занесений до Червоної 
книги.

За незаконний промисел 
житель Борщівщини відпові-
датиме перед законом згідно 
зі статтею 249 ККУ - незакон-
не зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним 
промислом.

ПОСКАРЖСЯ НА "ЗАКЛАДКУ": 
тернополяни об'єднуються 
проти вуличних наркотиків

Спайси, винт, = навар – ці сленгові слова на будівлях міст навряд чи 
зрозумілі дорослим. Але молодь точно знає, що вони означають. 

Шахрайська схема «ваш син 
у поліції»: хто і як вимагає 

гроші у довірливих людей

На Дністрі чоловіка затримали 
ЗА БРАКОНЬЄРСТВО 

Майже 100 тисяч гривень віддали псевдобанкірам
Поліцейські задокументували чотири нові факти такого шахрайства, вчинені щодо жителів області.
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Ольга
ЧОРНА.

Які зарплати у європейців
У країнах Східної Європи середня мі-

сячна зарплата торік склала менше 600 
євро, а на північному заході - понад 1500 
євро. Мінімальна платня існує у 21 з 27 
держав-членів ЄС, свідчать дані Євроста-
ту. Мінімалки не мають Данія, Італія, Кіпр, 
Австрія, Фінляндія, Швеція. У січні 2020-го 
Болгарія мала найнижчу мінімалку в ЄС - 
312 євро. Дев’ять країн-членів, розташо-
ваних переважно на сході ЄС, мають міні-
мальну зарплату між 400 й приблизно 600 
євро на місяць: Латвія - 430; Румунія - 466; 
Угорщина - 487; Хорватія - 546; Чехія - 575; 
Словаччина - 580; Естонія - 584; Литва - 
607; Польща - 611 євро. У 5 інших країнах, 
розташованих переважно на півдні ЄС, мі-
німалка склала від 700 до 1000 євро на мі-
сяць: Португалія - 741; Греція - 758; Маль-
та - 777; Словенія - 941; Іспанія - 1050 євро. 
У решті 7 державах на заході та півночі ЄС 
мінімальна платня перевищувала 1500 
євро на місяць: Франція - 1539; Німеччина 
- 1584; Бельгія - 1594; Нідерланди - 1636; 
Ірландія - 1656; Люксембург - 2142 євро. 

У Єгипті посилили штрафи  
для туристів

У Єгипті за непристойну поведін-
ку в музеях і зневажливе ставлення до 
пам’яток архітектури каратимуть жорсткі-
ше. Парламент затвердив відповідні по-
правки. За хуліганські дії загрожує штраф 
до 100 тисяч єгипетських фунтів (при-
близно $6,3 тисячі), повідомили у пре-
сслужбі єгипетського міністерства культу-
ри. Це особливо актуально для охочих ви-
лазити на піраміди, щоб зробити фото. За 
продаж історичних експонатів і предметів 
без надання офіційних документів сума 
штрафу сягатиме до 10 мільйонів фунтів 
(приблизно $630 тисяч). В окремих випад-
ках можна опинитися у в’язниці.

Італії загрожує криза через 
низьку народжуваність

Демографічна криза загрожує май-
бутньому Італії, оскільки народжуваність 
впала до рекордно низького рівня. Про це 
заявив президент Італії Серджо Маттарел-
ла, повідомляє Euractiv. За даними Націо-
нального італійського агентства статис-
тики ISTAT, торік народилося 435 тисяч ді-
тей - на 5 тисяч менше, ніж у 2018 році, і 
це найнижчий рівень, який колись зафік-
совано в Італії. У 2019-у кількість смертей 
становила 647 тисяч, що на 14 тисяч біль-
ше, ніж роком раніше. Компенсувати змен-
шення народжуваності допомагає лише 
постійний наплив мігрантів та зростання 
народжуваності серед них. Уряд запропо-
нував сімейним парам із низьким рівнем 
доходу допомогти покрити витрати про-
тягом першого року життя дитини. А мо-
лодим сім’ям пообіцяли до 3 тисяч євро на 
рік для покриття витрат на дитсадок.

У Латвії хочуть зменшити обсяг 
російської мови на ТБ

Президент Латвії Егілс Левітс запро-
понував Сейму збільшити кількість те-
лепрограм офіційними мовами ЄС і Євро-
зони. Політик хоче, щоб обсяг цього мов-
лення сягав 80 відсотків. Про це він напи-
сав у листі до членів комісії Сейму із прав 
людини. «Сильний інформаційний про-
стір - питання безпеки країни і демокра-
тії в Латвії», - підкреслив Левітс. Запро-
поновані ним зміни передбачають, що в 
телепрограму каналів, які транслюють у 
Латвії, мають увійти продукти місцевих 
державних і комерційних медіа. Якщо в 
основний пакет входять додаткові про-
грами, то щонайменше 80 відсотків із 
них мають бути офіційними мовами ЄС і 
Єврозони (усього їх 24, включно з латвій-
ською). Це означає зменшення кількос-
ті телепрограм російською мовою до 20 
відсотків ефіру. 

Кожна шоста дитина живе  
в зоні військових конфліктів
Понад 415 мільйонів дітей у сві-

ті (кожна шоста дитина) живуть у зоні 
збройних конфліктів, це вдвічі більше, 
ніж 25 років тому. Діти все частіше ста-
ють жертвами викрадень і сексуально-
го насильства. Такі висновки авторів до-
повіді «Війна проти дітей» з організації 
Save the Children, пише DW. Кількість ді-
тей, убитих і покалічених на війні, з 2005 
року склала близько 95 тисяч. Також де-
сятки тисяч дівчаток і хлопчиків викрали 
воєнізованні угруповання з метою при-
мусового заміжжя або використання їх в 
якості солдатів. «Вражає, що світ спокій-
но спостерігає за тим, як діти стають мі-
шенями, і ніхто не несе за це відповідаль-
ність», - зазначив голова правління орга-
нізації Save the Children Сюзанна Крюгер. 
Через збройні конфлікти все частіше на-
падам піддаються лікарні та школи, че-
рез це мільйони дітей не мають доступу 
до освіти й медицини. 
Миші допомагали американцеві 

не платити за готель
Американець знайшов оригінальний 

спосіб, як не платити за номер у готелі. Для 
цього він возив із собою звичайних мишей. 
При заселенні в номер випускав гризунів, а 
потім скаржився на антисанітарію, показу-
ючи їхній послід. Службовці готелю викли-
кали службу дезінфекції, перепрошували і 
не брали плату за проживання, повідомляє 
The Sun. Врешті чоловіка затримала полі-
ція. Йому загрожує до 6 місяців в’язниці й 
штраф у розмірі до $1000.

У Венеції виставили на продаж 
цілий острів

Один із островів Венеціанської лагу-
ни в Італії виставили на продаж за 2,2 
мільйони євро. Як пише The Times, не-
великий острів Тессера розташований 
в лагуні між аеропортом Марко Поло 
і островом Мурано. На території, пло-
щею 4100 квадратних метрів, є буди-
нок, кілька господарських будівель,  ви-
ноградник і сад. Тессера має власний 
причал. Острів належить італійському 
девелоперу, який збанкрутував. Тессе-
ру вже виставляли на продаж торік. Хо-
тіли 3,2 мільйони євро, але не знайшло-
ся покупців.

Третина продуктів, вироблених 
на планеті, йде в смітник

Кожна людина на планеті в середньо-
му викидає - 527 калорій неспожитої їжі 
на день і це критично багато, підрахували 
нідерландські вчені. В середньому чоти-
ри людини використовують стільки про-
дуктів, скільки б вистачило на п’ятьох. 
Кількість того, що люди не з’їдають, а 
відправляють у смітник, більша у 2,5 ра-
зів, ніж передбачалось, повідомляє BBC. 
Вчені уточнили, що велика кількість їжі, 
яку викидають, характерна як для розви-
нутих, так і для бідних країн. За даними 
ООН, третина всіх продуктів, вироблених 
на планеті, йде в смітник. Світова еконо-
міка втрачає через це 1 трильйон дола-
рів на рік. Водночас сотні мільйонів лю-
дей продовжують голодувати. А викину-
та їжа виробляє 10 відсотків усіх парни-
кових газів, які потра-
пляють в атмосферу. Це 
дуже шкодить екології 
планети. 

Облік газу хочуть перести  
з кубів на кіловати

Нацкомісія, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та 
компослуг підтримує перехід обліку газу 
з кубометрів на кіловати. Ймовірно, че-
рез рік. Про це заявив голова комісії Ва-
лерій Тарасюк, передає УНН. «Треба це 
зробити, але не поспішати, щоб встигну-
ти перевести всю нормативну базу, під-
готувати користувачів», - сказав він. І за-
значив, що в Україну газ імпортується й 
транзитується вже давно в кіловатах. Ра-
ніше керівник «Нафтогазу» Андрій Кобо-
лєв запопонуав вимірювати споживання 
газу не в кубах, а в кілокалоріях.

Високі зарплати чиновників  
не зупинять корупцію

79 відсотків опитаних українців вважа-
ють, що високі зарплати чиновників не здат-
ні повністю запобігти корупції в країні. Вод-
ночас, більшість респондентів погоджують-
ся, що виплати для топ-чиновників пови-
нні бути в межах 31,6 тисячі гривень, йдеть-
ся у дослідженні Research & Branding Group. 
Українці згідні платити більше представни-
кам виконавчої влади й топ-чиновникам, 
аніж народним обранцям. Останні мали б 
отримувати 25,5 тисяч на місяць.
Правоохоронцям відкрили доступ 
до банківських рахунків українців

Нацполіція, СБУ, Антикорупційне 
бюро, Держбюро розслідувань та подат-
кова з лютого можуть отримати доступ до 
банківських рахунків українців без рішен-
ня суду. Зміни до закону «Про банки і бан-
ківську діяльність» пов’язані з боротьбою 
із відмиванням коштів. «Тепер правоохо-
ронці отримали доступ до усіх рахунків 
українців», - сказав Gazeta.ua Олексій Кущ, 
експерт із питань економіки Інституту 
Growford. І додав: спершу треба було про-
вести реформу правоохоронних органів, 
судової системи. Бо це призведе до того, 
що формально все прив’язуватимуть до 
антикорупційної діяльності. Насправді ж 
отримуватимуть дані про рахунки та де-
позити. «Почнеться полювання на рахун-
ки людей. Через це може відбуватися ви-
тік баз юридичних осіб… На чорному рин-
ку зможемо купити базу податкової з да-
ними громадян», - зазначив фінансист. 

Очікувати пристойних пенсій 
поки не варто 

В Україні найближчим часом пенсії 
суттєво не зростуть. Гроші направлять у 
розвиток інфраструктури. «Маємо збіль-
шувати зарплату шахтарям, учителям, ме-
дикам. Але є бюджет. Ми ж не можемо про-
сто друкувати гроші. Звідки збільшення 
пенсій?» - заявив Володимир Зеленський, 
йдеться на сайті Офісу президента. За сло-
вами Зеленського, якщо гроші вкладати в 
економіку, вона почне зростати. «Після та-
ких інвестицій з’явиться більше робочих 
місць. Таким чином зростуть надходжен-
ня до бюджету», - наголосив він.

Єрмак на постійному зв’язку  
з Кремлем

Новий керівник Офісу президента Ан-
дрій Єрмак постійно перебуває на зв’язку 
з новопризначеним кремлівським «кура-
тором України» Дмитром Козаком в обхід 
офіційних міжнародних каналів зв’язку. 
За словами очевидця телефонної розмо-

ви президентів Зеленського і Путіна, нові 
обличчя в переговорному процесі кра-
їн узгоджували саме вони, пише «Україн-
ська правда». Зокрема, Зеленський попро-
сив Путіна назвати свого представника, а 
натомість Україна мала назвати свого. Пу-
тін сказав, що це буде Козак, а Зеленський 
вказав на Єрмака. Таким чином у РФ Дми-
тра Суркова замінив Козак. Заступник ке-
рівника адміністрації президента РФ Ко-
зак займався придністровським конфлік-
том. У 2003 році він розробив так званий 
меморандум Козака, який передбачав фе-
дералізацію Молдови, особливий статус 
для Придністров’я та Гагаузії, відмову Ки-
шинева від власних збройних сил. Молдові 
коштувало титанічних зусиль відмовити-
ся від меморандуму, Козака та «миротвор-
ців» із Росії. Козак має надійний контакт з 
Путіним, оскільки свого часу знищував ар-
хіви, що кидали тінь на президента РФ. 

Рада придбала одноразових 
стаканчиків заввишки у 8 Говерл

Апарат Верховної Ради торік придбав 
171 тисячу одноразових стаканчиків. Із 
них 167500 пластикових і 3500 паперових. 
Якщо скласти їх - результат вражає. Ста-
канчики ставлять у кулуарах ВР біля ку-
лерів з водою - там депутати, працівники 
апарату та інші відвідувачі можуть пити 
воду. Про це повідомили в апараті ВРУ на 
запит громадського руху ЧЕСНО. Якщо по-
складати ці пластикові стаканчики один 
на один, то висота цієї «вежі» сягатиме 
близько 16,25 кілометрів. Разом із паперо-
вими - майже 16,6 кілометрів. Це майже як 
два Еверести або понад 8 Говерл. 

Теплих зим у нас побільшає
Узимку цього року і в наступні зими в 

Україні більше не буде сильних морозів. 
Усе через глобальні кліматичні зміни. Літо 
й осінь стануть більш посушливими. Про 
це розповіла членкиня міжурядової групи 
експертів з питань зміни клімату, завіду-
вачка лабораторією прикладної кліма-
тології Українського науково-дослідного 
гідрометеорологічного інституту, канди-
датка фізико-математичних наук Світла-
на Краковська «Фактам». «У найближчі 
30-50 років зміни клімату на Україну так 
не вплинуть, як можуть вплинути соці-
альні проблеми, пов’язані з напливом бі-
женців», - прогнозує вона. Адже терито-
рія країн Близького Сходу в майбутньому 
може перетворитися на випалену пусте-
лю. Якщо це станеться, Україна зіткнеть-
ся з проблемою мігрантів - мільйони лю-
дей захочуть переселитися до нас.
На заміну старого житла в Україні 

треба 200 років
За словами депутатки «Слуги народу» 

та представниці Кабміну у Верховній Раді 
Олени Шуляк, для заміни старого житла 
на нове потрібні сотні років. Про це вона 
повідомила в інтерв’ю Liga.net. Депутат-
ка пояснила, що середній термін життя 
будівлі - 50-70 років. А індекс заміщен-
ня старого житла новим в Україні стано-
вить 0,5 відсотків на рік, це - найнижчий 
показник в Європі. Таким чином для по-
вного оновлення житлового фонду Украї-
ні знадобиться близько» 200 років.

Українці перестали довіряти 
профспілкам

Українці перестали вірити у проф-
спілки і вважають їх «пережитком СРСР». 
Такі результи опитування серед читачів 
«Оглядача», проведеного у Telegram. Так, 
48 відсотків людей на запитання, чи ко-
ристуються вони будь-якими профспіл-
ковими благами, відповіли: «ні». Крім 
того, 20 відсотків українців продемон-
стрували, що вважають профспілки заста-
рілою системою, яка залишилася від Ра-
дянського союзу та потребує реформу-
вання. Лише 9 відсотків опитаних зазна-
чили, що користуються профспілками. І 
всього 5 відсотків вважають їх корисними 
інституціями.

Україна Світ
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Справжнє спортивне 
свято організували 
в актовому залі 

Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічній 
академії імені Тараса 
Шевченка. Кубками і 
грамотами нагородили 32 
спортсменів і 7 тренерів 
обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи із 
зимових видів спорту. 
Їх відзначили в шести 
номінаціях за підсумками 
участі в змаганнях у 2019 
році. 

- За минулий рік наші вихован-
ці здобули 209 індивідуальних та 
командних медалей, - розповідає 
Володимир Приймак, директор 
КУТОР «Тернопільська обласна 
дитячо-юнацька спортивна шко-
ла із зимових видів спорту». – З 
них 75 золотих, 58 срібних та 76 
бронзових медалей. Також наші 
спортсмени здобували залікові 
очки на чемпіонатах світу і Єв-
ропи серед юнаків та молоді, а 

також продовжують і сьогодні 
перемагати і здобувати призові 
місця на змаганнях різних рівнів. 
У 2019 році вихованці школи на-
брали у підсумку 10440 рейтин-
гових очок і зайняли четверте 
підсумкове місце серед півтори 
тисячі спортивних шкіл України. 
У 2017 році наш заклад отримав 
перше місце, а у 2018 році – третє. 

Нагородження спортсме-
нів і тренерів обласної дитячо-
юнацької спортивної школи із 
зимових видів спорту на Терно-
пільщині проводять втретє. 

- Наша школа була створена 
у вересні 2016 року, - додає Воло-
димир Приймак. -  У ній діють від-
ділення з біатлону, санного спор-
ту, стрибків на лижах з трампліна, 
лижного двоборства та лижних 
гонок. Сьогодні в закладі навча-
ється 477 учнів, 11 з них є чле-
нами збірних команд України. 
Навчально-тренувальну роботу 
з учнями проводять 22 тренери-
викладачі. 

Справжня гордість школи – це 

участь семи її учнів у ІІІ Зимових 
Юнацьких Олімпійських іграх в 
швейцарському місті Лозанна 
(Швейцарія). У номінації «Разом 
зі школою» відзначили Юліан-
ну Туницьку – майстра спорту, 
учасницю збірної команди Укра-
їни, яка посіла п’яте місце у зма-
ганнях на одномісних санках та 
шосте місце у командних зма-
ганнях. Також нагородили члена 
збірної команди України з біат-
лону, багаторазового переможця 
і призера Чемпіонатів України 
серед спортсменів різних вікових 
груп Віталія Мандзина, який ви-
боров на ІІІ Зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх п’яте місце у 
спринті та восьме місце у зміша-
ній естафеті. Віталій та Юліанна 
ввійшли у трійку спортсменів із 
найвищими результатами серед 
всіх учасників збірної команди 
України на юнацьких олімпій-
ських іграх. 

Також у номінації «Разом зі 
школою» отримали кубки канди-
дат у майстри спорту, член збір-
ної команди України з біатлону 
Олександра Усенко та кандидат 
у майстри спорту, член збірної 
команди України зі стрибків на 
лижах з трампліну Тетяна Пилип-
чук, майстер спорту, член збірної 
команди України з лижного дво-
борства Дмитро Мазурчук, май-
стер спорту, член збірної команди 
України з санного спорту Ігор Гой, 
кандидат у майстри спорту, член 
збірної команди України з лижно-
го двоборства Андрій Пилипчук. 

Загалом же статус «Кращий 
спортсмен року серед чолові-
ків» отримали Руслан Бригадир, 
Олександр Шумбарець, Артем 
Куцевич, Микола Жабчик, Андрій 
Пелешок, Владислав Герасим’юк. 
Кращими спортсменками серед 
жінок стали Наталя Хитренко, 
Іванна Пазинюк, Вікторія Ко-
валь, Олександра Медоєва, Світ-
лана Гуменюк, Єлизавета Іщук. 
У номінації «Олімпійська надія» 

серед юнаків відзначили Макси-
ма Прокоп’юка, Руслана Шуман-
ського, Іллю Чеболду, Олександра 
Шовкопляса, Дениса Пилипчука, 
Олександра Філонова, серед ді-
вчат – Дарину Ільчук, Оксану Гру-
шицьку, Ольгу Гурник, Дарину 
Федорчук, Таїсію Заряду, Елізу 
Ганічеву. 

Отримали статус кращих тре-
нерів школи тренер-викладач 
вищої категорії відділення лиж-
ного двоборства Петро Генюк, 
тренер-викладач, вищої категорії 
відділення лижного двоборства 
Микола Козлов, старший тренер-
викладач вищої категорії відді-
лення біатлону Назарій Бурик, 
тренер-викладач вищої категорії 
відділення лижного двоборства, 
заслужений тренер України Олег 
Бережанський, тренер-викладач 
вищої категорії відділення сан-
ного спорту Світлана Кравчук, 
тренер-викладач вищої категорії 
відділення санного спорту Аліна 
Заряда. 

Юлія НАГОРНА. 

НАШІ СПОРТСМЕНИ – 
одні з кращих в  Україні

 У Кременеці нагородили кубками найуспішніших 
вихованців і  тренерів обласної дитячо-юнацької 

спортивної школи із зимових видів спорту 
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Господар

Утворення ґрунтової цвілі 
можуть спровокувати наступні 
причини:

- важкий ґрунт, що приводить 
до нагромадження надмірної во-
логи на її поверхні;

- поганий дренаж на дні посів-
ного контейнера, що сприяє більш 
інтенсивному випару води з по-
верхні ґрунту й появі цвілі;

- занадто великий контейнер, у 
якому вирощуються сіянці;

- вода, використовувана для 
поливу, надто жорстка;

- неправильна організація по-
ливу (кількість води, яку росли-
на одержує щодня, повинна бути 
оптимально збалансована);

- занадто сухе повітря в примі-
щенні, у результаті чого відбува-
ється активний прояв солей на по-
верхні ґрунту.
Чим це небезпечно 
для рослин?

Цвіль може привести до загни-
вання й загибелі сіянців. Вищезга-
дані несприятливі умови для росту 
розсади викликають появу гриб-
кової інфекції в ґрунті. Вона вира-
жається зовні через появу цвілі на 
її поверхні. «Старі» рослини й до-
бре вкорінені сіянці здатні проти-

стояти шкідливим грибам, але мо-
лоді саджанці не можуть впорати-
ся з ними поодинці, тому їм необ-
хідна підвищена увага й турбота.

Ученими встановлено, що «іде-
альними» умовами для зароджен-
ня грибкових інфекцій у ґрун-
ті є температура повітря близько 
20°C, підвищена вологість повітря 
(95% і вище), а також відсутність 
якісної вентиляції в приміщенні.
Як врятувати 
розсаду? 

Якщо ви побачили на ґрунті 
білий наліт, не поспішаєте пані-
кувати. Звичайно цвіль вражає 
невелику кількість сіянців, біль-
шу ж частину розсади спокійно 
можна врятувати. У цьому допо-
можуть наступні способи:

- Заміна верхнього шару ґрунту 
на новий. Це найпростіший спосіб 
боротьби з цвіллю, але, на жаль, 
не найефективніший. Якщо гри-
бок уразив ґрунт занадто глибоко, 
через деякий час цвіль з’явиться 
знову.

- Мульчування ґрунту суміш-
шю деревної золи й вугілля (у 
співвідношенні приблизно 1 до 2).

- Обробка поверхні ґрунту су-
хим річковим піском (потрібно 

рясно посипати ґрунт і акуратно 
спушити, намагаючись не ушкоди-
ти коріння рослин).

- Для боротьби зі цвіллю мож-
на спробувати обробити ураже-
ний ґрунт яким-небудь препара-
том для розкислення ґрунту, які 
продаються в садівничих магази-
нах. Для цього зніміть верхній шар 
ґрунту, замініть його на новий, по-
передньо обробивши його розкис-
лювачем. Для закріплення ефек-
ту, звільнену від верхнього шару 
ділянку перед засипанням можна 
обробити товченим активованим 
вугіллям.

Коли всі описані заходи не при-
вели до бажаного результату й 
цвіль на ґрунті в ящиках з розса-
дою продовжує з’являтися, спро-
буйте замінити ґрунт повністю. 
Це трудомісткий процес, але пови-
нно допомогти. Не забудьте перед 
заповненням новим ґрунтом ре-
тельно вимити посівні контейне-
ри, щоб спори грибкової інфекції 
не залишилися на стінках.

Важливо! Знайте міру при під-
годівлі розсади. Поки сіянці не по-
пікіровані й не вкоренилися, не-
обхідності в інтенсивній підгодів-
лі немає.

Для того, щоб сад 
стабільно приносив 
урожай, а також 

знизити ризик зараження 
дерев хворобами й 
комахами-шкідниками, сад 
треба вчасно й правильно 
обрізати. Знати про це 
повинен кожний садівник. 
Проводити обрізку потрібно 
вкрай акуратно й гранично 
обережно.

Важливо знати, що обрізка де-
рев трохи знижує кількісні показ-
ники врожайності. Але при цьо-
му позитивно відображається на 
якості самих плодів. Обрізка без-
посередньо впливає на поліп-
шення економічних показників і 
ефективності вирощування пло-
дів у садовому господарстві. Пло-
ди збільшуються в розмірах, під-
вищується їхня якість. Знижуєть-
ся ризик ушкодження плодів ко-
махами–шкідниками й різними 
захворюваннями.

Існує безліч навчальних посіб-
ників по догляду за садом, у них 
описані різні способи обрізки, й 
починаючому садівникові часом 
дуже важко вибрати щось одне. 
Рекомендується в першу чер-
гу освоїти ази даної агротехніч-
ної операції. Наприклад, обрізаю-

чи молоді дерева, ми видаляємо ті 
гілки, які ростуть від стовбура під 
гострим кутом, гілки із тріщина-
ми. Через 4-7 років, якщо їх не об-
різати, вони просто відламаються 
або відпадуть.

Головне завдання обрізки мо-
лодих дерев – це формування кро-
ни й регулювання росту росли-
ни. Наприклад, яблуням і грушам 
досить 3-метрової висоти, і кро-
ни такої ж ширини, для слив до-
сить 2,5-метрової висоти, і 2-ме-
трової для вишні. Обрізаючи од-
нолітні гілки, ви, тим самим спри-
яєте наповненню кінців цих гілок, 
так званою, плодовою деревиною. 
Якщо прорідити крону, то в такий 
спосіб можна створити ідеальні 
умови доступу світла для кожного 
листочка й кожної гілочки.

Також слід звернути увагу на 
новітню методику обрізки старих 
і високих, до 10 метрів дерев. Ця 
методика також підходить і для 
формування тих дерев, які зазна-
ли обрізку багато років тому.

Донедавна, професійні садів-
ники радили знижувати висоту 
дерева, обрізаючи кістякові гіл-
ки на 1-2 метра поступово, через 
кожні два-три роки. Така обріз-
ка проводиться доти, поки дерево 
не придбає потрібних габаритів і 
розмірів. Це помилковий метод. 

Обрізаючи дерево таким чином, 
садівник змушений постійно об-
різати плодоносні гілки. Цей ме-
тод обрізки помилковий. Він зму-
шує садівника постійно зрізати з 
дерева гілки, що приносять уро-
жай. На їхньому місці виростають 
так звані пагони–вовчки, які че-
рез два роки починають плодоно-
сити. І на наступному етапі фор-
мування крони їх теж доведеть-
ся обрізати. Так відбувається по-
стійно.

Для цього пропонується но-
вий метод обрізки. Південну сто-
рону крони, усі кістякові гілки, об-
різають на необхідну висоту – 3 
метри від землі, обов’язково з пе-
рекладом на бічну гілку, північну 
частину крони не чіпають. Вовч-
кові пагони, що з’являться че-
рез рік, потрібно буде проріди-
ти, трохи вкоротити й сформува-
ти на плодоносіння. По закінченні 
2-3 років таку ж процедуру прово-
дять і з північною стороною кро-
ни. Така двоетапна обрізка не по-
слабить рослину, і при цьому мож-
на щороку збирати врожай з омо-
лодженої частини дерева.

Орхідея не повинна 
цвісти весь рік. 
Але іноді так 

хочеться хоча б на 
небагато продовжити 
життя бутонам, 
що розпустилися, 
аби встигнути 
намилуватися ними. 
Отож, як доглядати за 
квітучим фаленопсисом, 
щоб квіти на 
ньому залишалися 
якнайдовше без шкоди 
для всієї рослини.

ОПОРА
Як тільки орхідея почи-

нає цвісти, її стрілки відчу-
вають сильну напругу. Через 
вагу квітів квітконос може 
зламатися, і тоді ви не зможе-
те довгий час насолоджува-
тися красою бутонів орхідеї.
Щоб уникнути неприємнос-
тей, установіть опору. Причо-
му робити це потрібно відра-
зу ж після появи бутонів. Фік-
сують стрілку спеціальним 
затиском, крабом або при-
щіпкою. У міру росту квітко-
носу затиски переміщають.
ПОЛИВ

Під час цвітіння орхідею 
поливають тільки після по-
вного висихання ґрунту. Ви-
значити стан субстрату мож-
на по корі. Якщо вона тем-
на, виходить, ще мокра. Суха 
кора буде світлою. Але це до-
бре видно тільки в прозорих 
вазонах. Якщо ж горщик ви-
конаний з кераміки або не-
прозорого пластику, ґрунт 
перевіряють рукою.
ВОЛОГІСТЬ

Не забувайте, що фале-
нопсиси прийшли до нас із 
тропіків, які відрізняються 
високим рівнем вологості. 
Тому для тривалого цвітіння 
орхідеї у квартирі потрібно 
підтримувати вологість по-
вітря на оптимальному рів-

ні. Особливо це актуально в 
холодний період, коли вклю-
чаються опалювальні прила-
ди, що сильно пересушують 
повітря.Для збереження бу-
тонів, що розпустилися, зо-
внішнє коріння фаленопси-
су щодня обприскують. Та-
кож дуже акуратно можна 
обприскати і листи рослини. 
Ще один спосіб підтримки 
оптимального рівня вологос-
ті - поставити поруч із росли-
ною ємності з водою. При об-
прискуванні важливо стежи-
ти, щоб краплі води не попа-
дали в розетки й пазухи лис-
тових пластин.
ОСВІТЛЕННЯ

Орхідея любить гарне освіт-
лення, але воно обов’язково по-
винне бути тільки розсіяним. З 
початком цвітіння рослину ре-
комендується поставити на 
північну сторону приміщення. 
Оптимальні умови для бутонів, 
що розкрилися, - півтінь і про-
холода.
ПІДГОДІВЛЯ

Як і будь-які інші культу-
ри, орхідеї потребують під-
годівлі. Але проводити її по-
трібно акуратно, викорис-
товуючи для цього добрива, 
призначені тільки для орхі-
дей. Універсальні добрива 
для фаленопсисів не підхо-
дять. Якщо все-таки виріши-
ли їх застосувати, зменшіть 
рекомендовану концентра-
цію в 2 рази.

Надлишок корисних еле-
ментів може стати причиною 
скидання листів. Тому реко-
мендується підгодовувати 
орхідею тільки до цвітіння й 
у період бутонізації. А от без-
посередньо під час цвітіння 
від використання підгодівель 
рекомендується втриматися.

Ці маленькі прості хитро-
щі допоможуть вам якнайдо-
вше милуватися цвітінням 
орхідей.

Щоб орхідея  
квітла 
якнайдовше

Щоб сад вродив рясно, 
доглядаймо вчасно
У лютому варто братися за обрізку дерев

У ящиках з розсадою… цвіль.
Що робити?
Майже кожний, хто вирощує розсаду своїми 

руками, час від часу зустрічається з появою цвілі 
на поверхні ґрунту. Чому з’являється цвіль на 

ґрунті в ящиках з розсадою, наскільки небезпечно це 
для сіянців і як запобігти її появі? 
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гніздечкоСімейне

- Ти з ким розмовляєш? - запи-
тала маленьку Ксеню мама. У сад-
ку, крім доньки, нікого не було. 

- З ангеликом.  
- Вигадуєш. Тут лише зараз ми 

з тобою.
- І мій ангелик. 
Про ангелів і різні біблейські 

історії розпові дала дівчинці пра-
бабуня Марія. Старенька була 
дуже віруючою та при добрій 
пам’яті. 

Ксенині батьки жили й пра-
цювали в місті. Маленьку доню 
залишили в селі. Наглядала за 
правнучкою Марія. Старенька 
вчила Ксеню любити світ, вірити 
в Бога, добро та ангелів.    

Коли дівчатко лягало спати, 
клало маленьку подушечку. Для 
свого ангела.

Прабабуня Марія казала: ан-
гелам подобається, коли люди з 
ними розмовляють. Дякують їм. 
І чим більше вірити у свого анге-
ла, тим більше він допомагатиме. 

Ксеня розповідала ангеликові 
про свої маленькі мрії, про подру-
жок Ніну і Таню,  або просто щось 
вигадувала. Вірила: він її чує, на-
віть усміхається, коли вона розка-
зує щось веселе.   

Ці розмови почали неабияк 
турбувати батьків. Мама пока-
зала Ксеню в місті лікарям. Ті за-
певнили: дівчинка здорова. Про-
сто фантазерка. Уяву багату має. 

Зрештою, діти в такому віці часто 
вигадують неіснуючих друзів, ма-
люють їх, спілкуються з ними. По-
тім це минає…

Не минуло. Школяркою Ксеня 
також шепотіла своєму ангелові 
про сокровенне. Батьки змирили-
ся. Така вже дивачка їхня донька.  

- Чому Славко зустрічається з 
Галею? - запи ту вала у свого анге-
ла Ксеня. Славко - однокласник. 
За одною партою сиділи. Ксеня 
думала, що подобається хлопце-
ві. Вони навіть довіряли одне од-
ному свої таємниці. А у восьмому 
класі Славко закохався. Не в Ксе-
ню. В рудоволосу Іванку, яку всі 
називали Лисицею. Пересів до 
неї. Звісно, Лисиця симпатична. 
Довге кучеряве волосся чого вар-
тує. А зеленкуваті очі… Та все ж…             

Ксеня прагнула навчитися ро-
зуміти мовчазні відповіді анге-
ла…

…Після закінчення школи ді-
вчина хотіла вивчати фізику та 
астрономію.  

- Ну, навіщо тобі Космос, фізич-
ні тіла і все решта? - паткала матір. 
- Що в тому практичного? То все 
бабуня Марія, Царство їй Небесне. 
Зірки, ангели… Ксеню, дитинство 
минуло. А з ним і байки. Йди вчи-
тися на кондитера. Або кухаря. Ро-
боту завжди будеш мати.  

- Вчителів у школі також по-
трібно. 

- Та від теперішніх дітей голо-
ва облізе. Твоя хресна - вчитель-
ка. Краплі щоразу п’є, аби заспо-
коїтися. 

- Мамо, це не через роботу. Як 
вона каже? Дядько Арсен, коли 
повертається під шафе, п’є її крів-
цю, а вона - краплі.    

- І все ж, навіщо тобі та астро-
номія? - не вгавала матір.

«Щоб бути ближче до анге-
лів», - подумала Ксеня. Але вголос 
цього не сказала. 

…Ксеня й сама того не поміча-
ла, як начебто чиясь рука відво-

дить від неї неприємності. А цьо-
го разу…

Ксеня закохалася, коли навча-
лася на останньому курсі у виші. 
Дмитро був запальним. Не терпів, 
якщо йому перечили. Ті, хто знав 
хлопця, застерігали дівчину: ди-
вися, аби пізніше не шкодувала. 
Але, як кажуть, любов зла…

Ксеня поспішала на побачен-
ня. Дмитро злостився, якщо вона 
запізнювалась. Домовились зу-
стрітися на центральній міській 
алеї. Ксеня зістрибнула з тролей-
буса і… каблука як не було. Вона 
розгублено роззиралася довкола. 

- Дівчино, тут неподалік, на 
сусідній вулиці, ремонт взуття, - 
сказала якась жінка. - Так захова-
ли ту будку, що годі знайти. Поспі-
шіть, бо скоро в них робочий день 
закінчиться.   

Дмитра Ксеня не застала. Че-
рез це виник скандал. Хлопець і 
чути не хотів про зламаний ка-
блук. Накричав. Ксеня добре ви-
плакалася. А після цього виріши-
ла поставити крапку у їхніх сто-
сунках. 

Незабаром до Ксені дійшли 
чутки, що Дмитро когось добряче 
відлупцював і йому світить кри-
мінал. «Краще зламати каблук, 
аніж життя, - подумала дівчина. - 
Дякую, ангелику». 

…Ксенині батьки перебрали-
ся жити в приміське село. Спер-
шу їхня хатина вважалася дачею. 
Потім трохи добудували й осели-
лися в ній. У міській квартирі за-
лишилися Ксеня з чоловіком Ки-
рилом. 

Вона часто навідувалася до 
батьків. Любила спокій і тишу 
після гамірного міста. Цього дня 
Ксенина мама була стривожена, 
хоча на це не було причин. 

- Так внуків хочеться побачи-
ти, - завела розмову з донькою. - 
Життя коротке. Ніхто не знає, що 
може трапитись наступної хвили-
ни.     

- Мамо?! Що за депресивний 
настрій? 

- Ти б ще до якихось ліка-
рів звернулася. Може, в столич-
ну клініку? Скоро будете святку-
вати п’ятиріччя одруження, а ді-
тей нема. 

- Мамо, все буде добре. А за-
раз я мушу бігти, бо втече остан-
ня маршрутка. 

Дорогою на зупинку відчула: 
материна тривога передалася і їй. 
Зателефонувала до чоловіка. Ки-
рило з тестем поїхали на рибал-
ку. З ночівлею. Обоє любили цю 
справу. Запитала, чи все гаразд. 
Чоловік був у гуморі. Пожартував, 
що пора завести кота, бо на гачок 
попадається лише дрібнота. 

Та після розмови з Кирилом 
тривога не минула.   

Щойно вийшла з автобуса - 
спохватилася: в батьківській хаті 
забула ключі від квартири. Чоло-
вік повернеться вранці. З міста до 
села - недалеко. Ксеня не раз піш-
ки ходила. Але вже вечоріло. Ки-
нулася викликати таксі. Поки че-
кала машину, місця не знаходила. 
А потім квапила водія. 

Встигла… Матір схопило сер-
це. Викликала швидку. Жінку за-
брали до лікарні. 

Ксеня була переконана: забу-
ті ключі й тривога - це не спроста. 
Ангел попередив і допоміг…

Завагітніла Ксеня на сьомому 
році подружнього життя. Кирило 
дмухав на дружину і дуже не хотів 
відпускати на семінар у сусідній 
обласний центр. 

- Вагітним потрібно вести ак-
тивний спосіб життя, - перекону-
вала чоловіка. - Нові враження та 
емоції корисні для дитини. Він чи 
вона все розуміє. 

Ксеня не хотіла знати стать 
малюка. 

…Квитків на потяг не було. 
Ксеня поверталася додому з се-
мінару маршруткою. Водій гнав, 
як навіжений. Вибився з графіку, 

бо довелось стояти в довгих зато-
рах, щойно виїхав з автостанції. 

Почало підмерзати й пішов 
сніг. Пасажири просили водія 
бути обережним, збавити швид-
кість. У відповідь він голосно уві-
мкнув музику.

На під’їзді до міста маршрутку 
занесло. Ксеня пам’ятає крик лю-
дей і щось схоже на стан неваго-
мості… 

Отямилася в лікарні. 
- Як дитина? - запитала стри-

вожено.
- Дитина не постраждала. А у 

вас шок і кілька синців, - заспоко-
їла лікарка. - Вам пощастило най-
більше. Дехто отримав серйозні 
ушкодження. 

Коли в палаті з Ксенею зали-
шилася тільки матір, та проше-
потіла:

- Нас ангел врятував. Огорнув 
крильми. Я навіть сильно не вда-
рилася. І це дивне відчуття… Його 
неможливо передати словами… 

- Ти просто пережила шок, пе-
реляк.

- Ні, мамо, ні… 
…Ксеня народила доньку. На-

звали Марією. На честь прабабуні. 
Маленькій доні Ксеня розпо-

відала історії про ангеликів, які 
пам’ятає з дитинства. І про ді-
вчинку, яка вірила у свого ангела, 
й він завжди ставав їй у помочі. А 
перед сном хрестила подушку, на 
якій спала донька, й бажала:  

- Добраніч, ангелика на ніч…

Ольга ЧОРНА. 

Уже третій день Анна на-
вмисно виходить в парк 
поблизу санаторію, щоб 

побачити сивочолого вродли-
вого чоловіка, який розкла-
дає там мольберт і пише кар-
тини. Здається, вчора він по-
мітив, що вона стежить з ним. 
Це було зрозуміло з його про-
никливого погляду, лукавої 
усмішки. Щось знайоме було 
в цій його усмішці, у струн-
кій поставі, навіть, у ході, яка 
була легкою, наче в юнака. 

Несміливими кроками Анна на-
близилася до художника, кинула очи-
ма на ескізи. Той якось знітився, у 
нього нервово засіпалися повіки, але 
продовжував малювати. 

«Ви свої картини продаєте?» - спи-
тала. Художник не відповів. Він весь 
був у тому мальовничому куточку, 
який швидко з’являвся на полотні. За 
короткий час Анна зрозуміла: він ма-
лює будівлю санаторію, де вони від-
почивають. Колись тут був графський 
маєток. Усілякі легенди ширяться 
про родину графа. Навіть ходять чут-
ки, що опівночі тут з’являється при-
вид жінки в білому вбранні, яка тихо 
плаче. Це, нібито, дочка графа, яку той 
хотів видати за нелюба, а вона коха-
ла їхнього наймита. Бідолашна, дізна-
вшись, що батько готовий прийняти 
старостів, отруїлася…

Тієї ночі Анна довго не могла за-
снути. Сміялася сама з себе: невже у 
свої п’ятдесят закохалася в чоловіка, 
про якого нічого не знає? Що тут ка-
зати? Вона не раз шкодувала, що че-
рез власну гордість, нерозсудливість 
сама зламала свою долю. Відштовхну-
ла від себе людину, яку кохала, з якою 
планувала спільне майбутнє. 

З Терентієм вона познайомилася 
на дні народження своєї подруги Оле-
сі. Він – її двоюрідний брат, жив у су-
сідній області. У той день захворіла 
мама Анни, і вона не могла довго бути 
на забаві. Сказала про це Олесі. «Що 
ж, шкода, але не можу тебе не відпус-
тити, бо мама – це святе. Зараз попро-
шу брата, щоб провів тебе», - мовила 
Олеся.

Надворі дихав свіжістю куче-
рявий квітень. Легко, невимушено 
зав’язалася в них розмова. Хлопець 
відразу сподобався Анні. Розповів, що 
навчається у Львівському виші. Буде 
істориком. «Знаєш, вся історія пере-
кручена. Кого вважали героєм – став 
ворогом, і – навпаки. Тому часто на-
відуюся у бібліотеку. Читаю додатко-
ву літературу, хочу в усьому розібра-
тися», - мрійливо мовив хлопець.

Анна замилувалася його вродою, 
розсудливістю, блиском в темних 

очах. Недарма ім’я у нього таке рідкіс-
не – Терентій. Бо ж очі, як терен, ду-
мала вона.

За кілька днів хлопець зателефо-
нував. Спитав, чи вона не проти зу-
стрітися на вихідні. Анна на той час 
працювала лаборантом на молокоза-
воді. Робота - дуже відповідальна, на-
пружена, тому радо прийняла про-
позицію відпочити на природі. Була 
упевнена – кохання з першого погля-
ду існує. Терентій ні на мить не йшов 
з її думок. Переживала, що там, у виші, 
є багато вродливих дівчат, які теж мо-
жуть бути закохані в такого красеня. 
Якось про це сказала хлопцеві. Терен-
тій розсміявся: «Ти у мене – одна-
єдина. І ніхто мені більше не потрі-
бен». А потім несподівано додав: «А 
щоб ти не ревнувала, скоро приїду до 
тебе зі старостами. Можна?»

В Анни засвітилися щастям очі: 
«Звісно, можна. Я кохаю тебе, рід-
ненький».

На сватанні була визначена і дата 
весілля, і ресторан. Батькам нарече-
ного дуже сподобалася дівчина – її 
манери, вихованість, ввічливість. 
Старшою дружкою на весіллі мала 
бути сусідка Галя. З нею Аня разом 
корови пасла, у школу в сусіднє село 
ходила, ділилася секретами. Якось Га-
лина сказала, що, мовляв, чотири мі-
сяці до весілля – надто великий тер-
мін. Терентій ще передумати може, 
іншу знайти. Аня спаленіла: «Йому 
ніхто, окрім мене, не потрібен». Од-
нак, Галя порадила їй перевірити Те-
рентія на вірність. І стала розробляти 
план. У Львові є у Галі подруга. До неї 
Аня має поїхати, щоб було, де заночу-
вати. Вона позичить їй перуку, зро-
бить макіяж, з її телефону Аня зателе-
фонує хлопцеві, призначить зустріч у 
барі, що неподалік дому подруги. Ось 
тоді й побачить, як зреагує Терентій – 
погодиться чи відмовить.

Подруга Галі зустріла Анну на за-
лізничному вокзалі. Весело регота-
ла із затії Галини, весь вечір розпові-
дала, яка вона хитрюща. Вранці стала 
чепурити Аню на побачення. Зробила 
макіяж, позичила перуку, модну сук-
ню з глибоким декольте, начіпляла 
усіляких прикрас. Аня милувалася со-
бою у дзеркалі, з неї вийшла чарівна 
білявка! Впізнати її було важко. Тоді з 

телефону Іри, до якої приїхала, набра-
ла номер Терентія. Звісно, змінила го-
лос. Сказала, що увечері хоче з ним зу-
стрітися. Востаннє побачити, погово-
рити, бо ж знає, що він - заручений.

Розуміє, що вже нічого змінити не 
можна і тому шкодує, що не зізнала-
ся йому у своїх почуттях раніше, адже 
давно кохає його. Терентій якусь мить 
мовчав, а потім, затинаючись, сказав, 
що ввечері зайнятий. «Тоді – завтра, о 
сьомій вечора. Добре?» - уперто стро-
чила Анна. «Гаразд», - невпевнено 
відповів Терентій. Тоді Анна назвала 
місце зустрічі.

Він чекав її за столиком поблизу 
вікна. Уздрівши його, Анна засумніва-
лася, чи варто розпочинати цю коме-
дію. Але відступати було пізно – хло-
пець уже запримітив її. Анна вловила 
запах парфумів, які йому подарувала, 
привіталася кивком голови. 

«Кави?» - спитав Терентій. І Анна 
не витримала, голосно зареготала. 
«Не чекав мене?» - скинула з голо-
ви перуку. Хлопець, ніби прикипів до 
стільця. Його обличчя пашіло. 

«Для чого цей цирк, Аню?» - його 
голос тремтів. Та Анні було не до цир-
ку. Вона розплакалася, стала обзива-
ти Терентія найогиднішими словами. 
Он, який він - бабій! Як добре, що вона 
розпізнала це вчасно. Справді, мудру 
пораду дала їй Галина. 

«Вгамуйся, кохана. Я тобі все по-
ясню. Нас люди чують», - благав хло-
пець. Але Анна, ніби й не чула його. 
«Ти – зрадник! Безсоромний зрадник! 
- кричала, мов заведена. - Між нами – 
кінець!»

Терентій ще кілька разів приїж-
джав у село до коханої, намагався 
склеїти їхні стосунки, але Анна була 
категоричною. Свого рішення не змі-
нила навіть тоді, коли довідалася, що 
вагітна. Про дитину Терентію не ска-
зала. Це - тільки її маля і вона знайде 
для нього хорошого батька.

Невдовзі Анна вийшла заміж за 
іншого, але батьком малій Алінці він 
так і не став. Дорікав Анні, що над-
то багато коштів тратить на доньку. 
Через неї мало уваги приділяє йому. 
А одного дня, коли Анну виписали з 
лікарні після операції на апендицит, 
вона побачила синці на тілі дитини. 
Це була межа її терпінню. Вона пода-
ла на розлучення.

Мов намистинки нанизувала 
Анна сумні спомини. Виросла дочка, 
вивчилася, хорошу роботу має, до-
брого чоловіка, маленького Вадимчи-

ка. Але й досі іноді запитує про бать-
ка. Анна ж нічого про нього не знає. 
Олеся – його сестра, багато літ живе 
за кордоном. З Анною не спілкується. 
Образилася на неї за брата.

Анна й сама часто картала себе за 
те, що послухала сусідку, а не власне 
серце.  «Дівчина благала: останній раз 
побачити тебе хочу. І я пошкодував її, 
пішов на ту зустріч через цікавість», 
- оправдовувався тоді Терентій. «Ти 
так усіх  шкодувати будеш?» – скипіла 
Анна. Їй би розсміятися, повірити ко-
ханому. І все могло би бути інакше…

…Художник уже завершив карти-
ну, став складати мольберт, коли лан-
цюжок спогадів Анни перервав голос 
якогось чоловіка: «Терентій? Де ти 
тут взявся? Таки художником став?» 
Чоловіки обнялися, пішли у санато-
рій.

Терентій?! Звісно, це – він! Той, 
кого колись образила, кого часто ба-
чила у снах, кохання її життя, бать-
ко Алінки. Вона вже не сумнівалася в 
цьому.

Наступного дня Анна не виходи-
ла з кімнати, в неї піднявся тиск. Боя-
лася зустріти Терентія, зізнатися, хто 
вона. Про все розповіла Соні – подрузі 
по кімнаті. Попросила її мовчати. Та, 
коли Анна задрімала, Софія тишком 
вийшла з кімнати. Пішла у парк. Пі-
дійшла до Терентія, кинула очима на 
картину, на якій побачила… Анну. «Це 
– Аня, моя подруга по кімнаті. Вона 
впізнала вас і боїться сюди приходи-
ти», - несподівано мовила Софія. 

Мов осика під вітром, затремтіла 
Анна, коли Терентій приніс у кімна-
ту її портрет. Соня, розуміюче підмор-
гнула йому і вийшла з кімнати. Чоло-
вік легенько взяв Анну за руки, гля-
нув у вічі: «А ти майже не змінилася, 
Анютко. Я впізнав тебе відразу». 

Розповів, що живе у Львові. Пра-
цює вчителем історії, але дуже лю-
бить малювати.  У молодих роках пе-
реніс інсульт і дружина залишила 
його.  Дітей Бог їм не дав. Через кілька 
років дізнався, що колишня дружина 
сама померла від інсульту. Закон бу-
мерангу таки існує.

Ще кілька днів залишалося їм 
обом перебувати в санаторії. Але їх рі-
шення було остаточним: завтра вони 
поїдуть до доньки і здійснять мрію 
всього її життя – побачити рідного 
батька…

І вже повік будуть разом.

Mарія МАЛІЦЬКА.

Струни серця
ЩОБ КРИЛА ЗДІЙМАЛИ
Цілуються мов би 

з колоссям у полі.
Дай Боже, усім нам, 

щасливої долі.
Всі сині блаватки 

вдивляються в небо,
любові, любові, а що іще треба.
Щоб сяяти зірочкам 

аж до світання,
колосся ростиме з любові

 й кохання.
І золотом-хлібом 

все стане колосся,
лунатиме пісня людським 

стоголоссям.
Щоб всім процвітати 

в коханні й любові,
звіряйтесь на вчинки,

 вишукуйте в слові.
Щоб крила здіймали, 

до сонця, до неба,
а більше нічого людині 

й не треба. 
Олександра КАРА.

*     *     *
Ти десь далеко, 

ти уже не мій. 
І я у тиші гордій і німій іду...

Ти не кохав мене, 
ти лише грався.

Дражнив. Заплутував 
волосся і сміявся.

А я мале і ще дурне дівчатко
Так щиро вірила в кохання 

на початку...
Та тільки недарма 

пройшли уроки...
Вже пролетіли, відшуміли 

роки.
І я давно обрізала волосся, 
Думки дозріли, як густе 

колосся.
Але і досі, досі пам’ятаю, 
Як я тебе без пам’яті кохаю!
Ти вже далеко, і у серці 

нема смутку...
*     *     *

Гаптована постіль, 
Дубові пороги. 
Зрихтована поспіль 
В далеку дорогу.
І віск на покутті, 
І дзеркало вкрите, 
Уста міцно скуті, 
І серце розбите.
Торкаюся плоті, 
Немов до крижини. 
Уже не в роботі 
Збігають хвилини.
І запах знайомий, 
Як яблука спілі. 
Лиш дух невагомий 
Летить все до цілі…

*     *     *
Я згадала - кохалась 

під зорями
На духмяній перині із сіна. 
Не хотіла, щоб стали 

прозорими 
І тремтіли від шалу коліна.
Я згадала, як ніжно і солодко
Цвіркуни відганяли світанок.
І хотілось прикритися 

мороком
Й зупинитися тільки 

під ранок.
Я згадала. Та тільки 

не вернеться:
Ні та ніч, ні те сіно, ні зорі... 
Не повернеться вже, 

не повернеться... 
Загубились у спогадах морі.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Сокровенне

 На фото Івана ПШОНЯКА: Світлана Олійник, Юля Чіхман, Інна Баран,Таня Мазур із с.  Буданів Теребовлянського району. 

Невигадана історія

Мамину хустину накину на плечі,
 Де розкішних квітів 
   безкрайній розмай.
 Піду щедрувати в новорічний вечір,
 Від хати до хати – веселися край.
 Музики лунають, дівчата співають,
 Майорять хустини – квітами цвітуть.
 Мамині дарунки серця зігрівають,
 Вони наші долі й душі бережуть…

АНГЕЛ став у поміч, 
огорнув крильми…

І вже ПОВІК 
були РАЗОМ…

Вислови  
про життя

*     *     *
«Раз у житті фортуна стукає 

у двері кожної людини, але люди-
на в цей час нерідко сидить у най-
ближчій пивній і ніякого стуку не 
чує» (Марк Твен).

*     *     *
«Життя саме по собі - це чис-

те полотно; воно стає тим, що ви 
намалюєте на ньому. Ви можете 
намалювати страждання, ви мо-
жете намалювати блаженство. 
У цій свободі - ваша велич. Ви мо-

жете використовувати свободу 
так, що все ваше життя перетво-
риться на пекло, або так, що ваше 
життя сповниться краси, благо-
словення, блаженства, чогось не-
бесного. Все це залежить від вас - 
людина має повну свободу» (Ошо).

*     *     *
«Тепер, коли ми навчилися лі-

тати в повітрі, як птахи, плава-
ти під водою, як риби, нам не ви-
стачає тільки одного: навчити-
ся жити на землі, як люди» (Бер-
нард Шоу).

*     *     *
«Коли людині здається, що все 

йде шкереберть, в її життя нама-
гається увійти щось чудове» (Да-
лай Лама).

*     *     *
«Уміти насолоджуватися про-

житим життям - значить, жити 
двічі» (Марціал).

*     *     *
«Життя - це квітка, а любов – 

нектар» (Гюго).
*     *     *

«Можна все життя прокли-
нати темряву, а можна запа-
лити маленьку свічку» (Конфу-
цій).

*     *     *
«Життя дуже просте, це лю-

дина внесла в нього складність» 
(Конфуцій).

*     *     *
«Поки ми відкладаємо життя, 

воно проходить» (Сенека).
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З 13 по 23 лютого 
в італійському 
Антгольці проходить 

чемпіонат світу з біатлону. У 
рамках світової першості 
заплановано 12 гонок - по 
5 у жінок та чоловіків, а 
також дві змішані естафети - 
класична та одиночна. 

13 лютого ЧС відкрила змішана 
естафета. Збірну України у цій гонці 
представляли: Анастасія Меркуши-
на, Юлія Джима, Артем Прима, Дми-
тро Підручний.

Гонку впевнено виграли нор-
вежці. Другу сходинку посіла збірна 
Італії, третіми несподівано прийшли 
чехи.

Збірна України протягом гонки 
трималася у першій п’ятірці, однак 
провал Дмитра Підручного на остан-
ньому вогневому рубежі позбавив 
національну команду шансів на ме-
далі. Результат – п’яте  місце на фі-
ніші. 14 лютого, у другий змагаль-
ний день чемпіонату світу з біатло-
ну 2020, відбулась жіноча спринтер-
ська гонка. Україну представляли: 
Юлія Джима, Валя та Віта Семерен-
ко, а також Олена Підгрушна.

Гонку із одним промахом ви-
грала норвежка Марте Ольсбу-
Рейселанн. Другою несподівано ста-
ла американка Сьюзан Данклі, яка 
продемонструвала ідеальну стріль-
бу. 

Боротьба за бронзу велася між 
українкою Оленою Підгрушною та 
чешкою Луцією Харватовою. Попри 
промах на першій стрільбі, Олена ре-
ально претендувала на нагороду.

Українська біатлоністка на 
останньому колі продемонструвала 
прекрасну швидкість, але все ж про-
грала Харватовій 4 секунди і стала 
четвертою. Віта Семеренко -11 міс-

це, Юлія Джима - 22, Валя Семерен-
ко – 36 місце.

15 лютого, у третій змагальний 
день, відбулась чоловіча спринтер-
ська гонка. Україну представляли: 
Сергій Семенов, Дмитро Підручний, 
Артем Прима, Антон Дудченко та 
Богдан Цимбал.

Виграв гонку росіянин Олек-
сандр Логінов, який закрив усі де-
сять мішеней і випередив на фініші 
на шість з половиною секунд фран-
цуза Кентена Фійона-Майє. Третім 
став ще один представник Франції 
Мартен Фуркад.

Шанси поборотися за нагороди 
мав Дмитро Підручний. Українець 
прийшов на другий вогневий рубіж 
лідером, маючи помітну перевагу 
над суперниками. Однак не закрив 
останньої мішені, а потім ще й впав 
на виході з килимка. У підсумку Дми-
тро посів десяте місце. Артем При-
ма -25 місце, Сергій Семенов – 42, Ан-
тон Дудченко – 60, Богдан Цимбал 
-67 місце. 

16 лютого в Антхольц-
Антерсельві завершилася жіноча 
гонка переслідування. Найкращою 
серед українок стала Олена Підгруш-
на, яка з чотирма промахами фінішу-
вала 13-ю. Також в ТОП-20 потрапи-
ла Юлія Джима (19), а ось Віта і Валя 
Семеренко фінішували 39-ю і 43-ю 
відповідно.

Того ж дня, 16 лютого, відбула-
ся і чоловіча гонка переслідуван-

ня. За підсумками спринту до гонки 
відібралися чотири українці: Дми-
тро Підручний, Артем Прима, Сер-
гій Семенов та Антон Дудченко. Під-
ручний і Прима стартували з відста-
ванням відповідно у 56 та 86 секунд 
і мали шанс потрапити до ТОП-10. 
Семенов та Дудченко стартували на 
відстані дві і більше хвилини від лі-
дера. 

Підручний на першій стріль-
бі припустився одного промаху, на 
другій - чисто відпрацював. При-
ма ж першу стрільбу відпрацював 
без промахів, на другій - одного разу 
промахнувся. На третій стрільбі Під-
ручний і Прима знову промахнули-
ся і випали з ТОП-20. У підсумку При-
ма фінішував 24-м, Підручний - 30-м. 
Сергій Семенов у цій гонці настріляв 
4 промахи і фінішував 41-им. Дуд-
ченко промахнувся 4 рази і фінішу-
вав лише 60-им.

Гонку виграв француз Емільєн 
Жаклін. Друге та третє місця відпо-
відно посіли норвежець Йоганнес-
Тінґнес Бо та росіянин Олександр 
Логінов.

Наступні етапи чемпіонату 
світу з біатлону:

18 лютого - індивідуальна гонка 15 
км, Жінки. 
19 лютого - індивідуальна гонка 20 
км, Чоловіки. 
20 лютого - одиночна змішана еста-
фета. 
22 лютого - естафета 4х6 км, Жінки. 
22 лютого - естафета 4х7.5 км, Чоло-
віки.
23 лютого - мас-старт 12.5 км, Жінки. 
23 лютого - мас-старт 15 км, Чолові-
ки. 

Як стало відомо, лідер збірної 
України з біатлону Дмитро Підруч-
ний через проблеми зі спиною про-
пустить на чемпіонаті світу індиві-
дуальну гонку.

*     *     *
Трохи менше, ніж за тиж-

день відбудуться матчі 19 
туру Favbet Ліги сезону 2019/20 
років - перші поєдинки після зи-
мової перерви. 

22 лютого зіграють:
Маріуполь – Зоря
Динамо - Ворскла
23 лютого зустрінуться:
Карпати - Дніпро-1
Олександрія - Колос
Шахтар - Десна
Олімпік - Львів

*     *     *
УЄФА відсторонив “Манчес-

тер Сіті” від єврокубків на два на-
ступні сезони через порушен-
ня фінансового фейр-плей. Окрім 
дворічної дискваліфікації англій-
ці оштрафовані на суму у 30 млн. 
євро після того, як було встанов-
лено, що “Манчестер Сіті” допус-
тив серйозні порушення правил 
ліцензування і фінансового фейр-
плей, завищуючи спонсорські до-
ходи в звітах 2012-2016 років. 
“Манчестер Сіті” може оскаржити 
рішення в Спортивному арбітраж-
ному суді (CAS).

*     *     *
Виконавчий комітет Україн-

ської асоціації футболу офіцій-
но затвердив міста, в яких збір-
на України проведе три останні 
контрольні матчі перед виїздом 
на Євро-2020.

26 травня у Харкові збірна 

України зіграє проти Кіпру. 2 черв-
ня у Києві відбудеться матч проти 
Північної Ірландії, а вже 7 червня 
у Львові буде проведено поєдинок 
проти Ізраїлю - завершальний то-
вариський матч перед Євро-2020.

Загалом в рамках підготовки 
до чемпіонату Європи буде зігра-
но 5 товариських матчів.

27 березня в Парижі Україна 
зіграє проти Франції, а 31 березня 
в Хожуві - з Польщею.

*     *     *

Українська каратистка Анже-
ліка Терлюга стала переможни-
цею турніру Premier League в Ду-
баї. У фіналі Терлюзі протистоя-
ла представниця Єгипту Атіе Яс-
мін. На шляху до тріумфу україн-
ка зуміла перемогти спортсменок 
з Чилі, Китаю, Польщі та Туреччи-
ни.

*     *     *
“Карпати” виступили з офіцій-

ною заявою щодо передачі гро-
маді Львова корпоративних прав 
клубу. “Уся “зелено-біла” сім’я ві-
тає історичне рішення Львівської 
міської ради та прийняття ухвали 

про створення Народної команди. 
Одностайним голосуванням депу-
татського корпусу ЛМР було при-
йнято ухвалу про створення На-
родної команди. “Карпати” пере-
ходять у власність громади міста 
Львова”, - йдеться у заяві клубу.

У турнірній таблиці УПЛ ко-
манда йде на останній сходинці і 
має в своєму активі 11 очок.

*     *     *
Чемпіонат Європи з біатлону, 

який повинен був стартувати в ес-
тонському Отепяя 26 лютого, пе-
ренесений в білоруські Раубичі. 
Причина зміни місця проведення 
змагань - відсутність снігу. Раніше 
з цієї ж причини місце проведення 
змінили вже два етапи Кубка IBU. 
Після підтвердження готовності 
організаторів змагань в Раубичах, 
прийнято рішення, що чемпіонат 
Європи другий рік поспіль відбу-
деться в Білорусі.

*     *     *
В 1/16 фіналу юнацької ліги 

УЄФА київське “Динамо” U19 по-
ступилося в серії пенальті за-
гребському “Динамо” – 3:4. У ди-
намівському дербі командам не 
вдалося забити в основний час 
гри, після чого, згідно з регла-
ментом, вирішувати долю путів-
ки в 1/8 фіналу довелося у се-
рії пенальті. У складі київського 
клубу 11-метрові удари не реалі-
зували Ярослав Надольский і Ві-
кентій Волошин.

У фіналі чотирьох 
«Галичанка» - друга

14-15 лютого у місті Кам’янське відбувся 
“Фінал чотирьох” жіночого Кубка 
України сезону 2019-2020. 

Тернопільська “Галичанка” пробилася до фіналу завдяки пере-
конливій перемозі над запорізькою “Орбітою” – 3:1.  

Суперницями “Галичанки” стали волейболістки южненського 
“Хіміка”, які у драматичному півфінальному матчі обіграли господа-
рок – кам’янський “Прометей” з рахунком 3:2. 

На жаль, 15 лютого у фіналі підопічні Віктора Туркули не змогли 
вирвати перемогу у семиразового володаря цього трофею «Хіміка» і 
задовольнилися срібними нагородами турніру.

Росія вже не перша. 
І навіть не друга

Як українки у Європі стрибають Арена

Біатлон: на головному старті 
поки що без нагород

Збірна Росії позбавлена 
перемоги у загальному 
медальному заліку 

Олімпіади-2014 у Сочі 
через дискваліфікацію за 
допінг біатлоніста Євгена 
Устюгова.

Устюгов був дискваліфікова-
ний за порушення антидопінго-
вих правил, його результати, по-
казані в період з 27 серпня 2013 
року до кінця сезону-2013/14, бу-
дуть анульовані. Збірна Росії буде 
позбавлена золота Сочі-2014 в 
чоловічій естафеті. 

Таким чином, на перше міс-
це медального заліку Олміпіа-
ди-2014 вийшла збірна Норвегії 
(11 золотих, 5 срібних та 10 брон-
зових медалей), на другому - збір-
на Канади (10-10-5). Російська 
збірна опустилася на третю схо-
динку (10-9-9).

24-річна Бех-
Роман чук стала най-
кращою в стрибках 

у довжину. Українка 
стрибнула на 6,90 м.  

Тим часом, укра-

їнська стрибунка у 
висоту Ірина Гера-
щенко тріумфувала 
на турнірі в чесько-
му Брно. 24-річна Ге-
ращенко виграла “зо-
лото” з результатом в 
1,94 метри. Зазначи-
мо, що цей показник 
став кращим на шість 
сантиметрів від дру-
гого місця. “Срібло” та 
“бронзу” завоювали 
Маруша Чернюл (Сло-
венія) та Світлана Ра-
дзівіл (Узбекистан). 

До речі, на почат-
ку лютого Геращенко 
посіла п’яте місце на 
змаганнях в німець-
кому Карслруе. Перші 
дві позиції залишили-
ся за Ярославою Ма-
гучіх та Юлією Лев-
ченко відповідно. 

Українські легкоатлетки Яросла-
ва Магучіх і Марина Бех-Романчук 
успішно виступили на змаганнях се-

рії World Indoor Tour в Глазго (Шотлан-
дія). 18-річна Магучіх завоювала “золо-
то” в стрибках у висоту, показавши ре-
зультат 1,93 м.
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Унікальну Реліквію, яка міс-
тить одну із колючок Тернового 
Вінка Ісуса Христа привезуть з 
Абатства Бенедектинців в Со-
лем, що поблизу Парижа (Фран-
ція). Вона стане доступною для 
молитовного почитання для 
всіх жителів Тернопільщини у 
двох локаціях: Мала Базиліка 
Зарваницької Матері Божої у 
с. Зарваниця, а, відтак, у Архи-
катедральному Соборі УГКЦ 
Тернополя. Про це повідомив 
Архиєпископ і митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Ва-
силій Семенюк. 

Це вперше за сто років Свята 
Реліквія, яка є безмовною цін-
ністю для всього християнсько-
го світу та зокрема французь-
кого народу, покине територію 
Абатства і здійснить паломни-
цтво в Україну. Рада монахів 
Абатства Святого Петра в Со-
лем, відгукнувшись на прохан-
ня архиєпископа і митрополита 
Тернопільського-Зборівського 
Василія Семенюка, поблаго-
словила паломництво реліквії 
для молитви за мир в Україні та 
скріплення духу українського 
народу.

Реліквія Корони Христового 
Вінка - є особливим символом 
страстей Ісуса Христа. У Єванге-
ліє йдеться про те, що римські 
солдати поклали Ісусу на голо-
ву вінок з тернини. Солдати 
насміхались над Ним, вклали в 
руки Його тростину, одягнули 
в багряницю — свого роду «са-
тиричні» царські символи, били 
Його і плювали на Нього, тому 
що Він не заперечував, що є цар 
юдеїв. Реліквію Страстей Хрис-
тових знайшла Свята Олена - 
матір імператора Костянтина 
під час паломництва на Голгофу. 
Реліквія Святої Корони зберіга-
лася в Єрусалимі до четвертого 
століття. 

У першій половині дванад-
цятого століття, Константино-
польський імператор, Балдо-

вино II, щоб покрити витрати 
на війну, отримав кредит у ве-
неціанців, запропонувавши в 
заставу Корону Тернового Він-
ка. Після закінчення застави 
король Франції - Людовик IX, 
запропонував Балдовино II ви-
куп за реліквію. Через деякий 
час після закінчення застави 
святиню  перевезли до Франції. 
Врешті, Реліквія Корони Терно-
вого Вінка ГНІХ була перевезена 
до Парижа. Учасником урочис-
тої покаяльної процесії був сам 
король - Святий Людовик ІХ. 
Король босоніж та одягнутий в 
покаяльну одежу передав Святу 

Реліквію в руки Архиєпископа 
Парижа. У 1248 році, святий Лю-
довик звів для Реліквії Терно-
вого Вінка окрему каплицю, де 
її поміщають для зберігання та 
почитання.

На сьогоднішній день, Ре-
ліквія Святої Корони Тернового 
Вінка Христового зберігається в 
Соборі Паризької Божої Матері і 
являє собою вінок без колючок 
тернини. Самі ж колючки тер-
нини теж являються реліквіями 
і зберігаються в різних абат-
ствах, монастирях та санктуа-
ріях. Одним з особливих місць 
зберігання частини Реліквії 
Тернового Вінка Христового є 
Абатство Бенедектинців в Со-
лем, поблизу Парижа. 

Унікальною і знаковою поді-
єю є те, що вперше за сотні років 
Свята Реліквія законно покине 
територію абатства і здійснить 
паломництво в Україну, для по-
читання її вірними. Рада мона-
хів абатства Святого Петра в Со-
лем, відгукнувшись на прохання 
Архиєпископа і Митрополита 
Тернопільського-Зборівського 
Кир Василія (Семенюка) - по-
благословила паломництво ре-
ліквії в Україну для її молитов-
ного почитання та вшанування. 
Особливою причиною такого 
паломництва стала потреба мо-
литви за припинення війни в 
Україні та єдності християн.

Художниця 
творить у різних 
живописних 

техніках і стильових 
напрямках. Її картини 
передають неповторну 
красу української землі, 
випромінюють світло, 
тепло та пройняті духом 
любові до рідного краю. 

Марія Швед - уродженка 
села Котюжини Збаразького 
району.  Дитинство пройшло 
у мальовничій місцевості, що 
напевне, і сформувало в душі 
майбутньої художниці палку 
любов до рідної землі. Спо-
чатку навчалася в технічно-
му коледжі Тернопільського 
державного технічного уні-
верситету і здобула профе-
сію оператора електронно-
обчислювальних машин. А вже 
у 2009 році з відзнакою закін-
чила Кременецький обласний 
гуманітарно-педагогічний ін-
ститут, де  здобула кваліфіка-
цію вчителя образотворчого 
мистецтва, етики та естетики, 
методиста з виховної роботи. 
Поринувши у світ мистецтва, 

Марія залишилась працю-
вати викладачем у цьому ж 
навчальному закладі. З 2012 
року – учасниця жіночого мис-
тецького гурту «Палітра» й по-
над 15 збірних виставок гурту, 
що проводилися у Кременці, 
Бережанах, Почаєві, Вишнівці, 
Тернополі, Збаражі, Острозі.

У 2018 році зі студентами 
та колегами займалася від-
творенням міського колори-
ту Кременця у ретроафішах 
1930-х років до кінофільму 
«Червоний. Без лінії фронту».

Картини художниці - у 
приватних колекціях України. 
Працює у техніках акварель-
ного та олійного живопису, 
графіки.     

Виставка діятиме протя-
гом місяця. Усіх шанувальни-
ків мистецтва запрошують 
насолодитися полотнами і 
зануритися в атмосферу ста-
ровинного Вишнівецького 
палацу.

Валентина БРЕГА, 
екскурсовод  

Вишнівецького відділу 
НЗ «Замки Тернопілля» 

У храми Тернопільщини 
привезуть Реліквію 

Тернового Вінка Ісуса Христа
Унікальна святиня вперше за сотні років покине територію 
Абатства Бенедектинців і здійснить паломництво в Україну

Графік перебування:
26 березня - початок молитовного вшанування Ре-

ліквії, Марійський духовний центр «Зарваниця», за адре-
сою: с. Зарваниця, Теребовлянський район (з 26.03.2020 
до 28.03.2020);

28 березня,15:00, - виїзд Реліквії до Архикатедраль-
ного Собору м. Тернополя;

18:00 - зустріч Реліквії та початок молитовного 
вшанування в Архикатедральному Соборі Непорочно-
го Зачаття Пресвятої Богородиці, за адресою: міс-
то Тернопіль, вулиця Сагайдачного 14 (з 28.03.2020 до 
03.04.2020);

2 квітня, 23:00, - завершення молитовного вшану-
вання Реліквії.

Вишнівецький 
палац запрошує 

на виставку
У старовинних залах представили 

картини учасниці мистецького гурту 
«Палітра» з Кременця Марії Швед
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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, 23.30, 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, 00.55, 05.30 #ВУкраїнi.
13.40 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Мексики”.
15.10 UA:Фольк.
16.15 Д/с “Дикi тварини”.
17.25, 00.25 Перша шпальта.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 02.25 UA:Спорт.
21.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.20, 04.30 Спiльно.
01.45 Своя земля.
02.30, 05.20 Погода.
03.30 Д/ф “Одесити на Донбасi”.

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

00.20, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Родиннi зв`язки 2”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.30 “Голос країни 10”.
02.20 Т/с “Школа”.

Iíòер
06.10, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
09.30, 18.00, 19.00, 01.30 “Стосується 

кожного”.
11.20, 12.25 Х/ф “Дилема”.
14.00 Х/ф “Нестерпна жорстокiсть”.
15.50 “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.
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.55, 10.00 Громадянська оборона.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.55, 13.20 Х/ф “Чорний дощ”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20 Х/ф “Найманi убивцi”.
16.45 Х/ф “Спецiалiст”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Х/ф “Рембо 4”.
22.00 Свобода слова.
23.40 Т/с “Обмани себе”.
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Ультиматум.
09.05, 10.05 Т/с “Коли ми вдома”.
11.00 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Слiпа”.
18.50, 22.40 Один за всiх.
20.00 Т/с “Проти течiї”.
23.40 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
06.00, 08.00 Kids Time.
06.05 М/ф “Балерина”.
08.05 Вар`яти.
10.00 Дiти проти зiрок.
12.00 Х/ф “Однокласники”.
14.00 Х/ф “Однокласники 2”.
16.00, 19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.10 Х/ф “Змiшанi”.
23.30 Х/ф “Блондинка в законi”.
01.20 Т/с “Чаклунки”.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

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”, 9 i 10 с.
23.30 Т/с “Заповiт принцеси”.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 Х/ф “Вчитель року”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
23.50 М/ф “Ронал-варвар”.
01.35 Х/ф “Свiдок на весiллi”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Доброго ранку!”
06.50, 16.50, 20.50, 03.15 “Випадковий 

свiдок”.
07.25 Х/ф “А зорi тут тихi...”
10.50, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 03.30 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
03.55 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 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 “Шестеро весь свiт обiйдуть”.
15.10 Країна У.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Зiрконавти.
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.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.35 Правда життя.
09.40, 00.25 Речовий доказ.
10.50, 17.55 Наслiдки.
11.45, 17.00 Вижити в дикiй природi.
13.35 Скептик.
14.35, 19.50 У пошуках iстини.
15.20, 23.25 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
18.50 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Освенцiм.
22.35 Народженi мусонами.
02.30 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
03.20 Органи на експорт.
04.10 Секти. Контроль свiдомостi.
05.05 Прокляття вiдьом.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.20, 02.45 “Зорянi долi”.
11.15 “Зiркове життя”.
12.05 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
13.25 Х/ф “Остання релiквiя”.
15.15 Х/ф “Вершник без голови”.
17.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Дiдусь Хоттабович”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 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”.
14.00 “Помста природи”.
14.15 Х/ф “Найманець”.

16.00 Х/ф “Ронiн”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
20.30 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.10, 22.50 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”.
11.10 Мамареготала. Найкраще.
13.05 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.05 Т/с “Дефективи”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.25 Мамареготала.
03.00, 04.45 Чистоплюї.
03.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.00 Снукер. Shoot-Out. 1/4 фiналу.
00.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 фiналу.
00.30, 04.00 Снукер. Shoot-Out. Фiнал.
01.05 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 1.
02.00 Санний спорт. Кубок свiту. 

Вiнтерберг. Двiйки. Спроба 2.
02.30 Санний спорт. Кубок свiту. 

Вiнтерберг. Командна естафета.
03.00, 07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Кран-Монтана. Жiнки. Комбiнацiя. 
Слалом.

06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кран-
Монтана. Жiнки. Комбiнацiя. 
Супергiгант.

07.45 Тенiс. US Open. Фiнал. Медве-
дєв - Надаль.

12.45 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 2.
14.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

Мас-старт.
15.00, 17.00, 19.00 Тенiс. ATP 500. Ду-

бай. День 1.
21.05 Снукер. The Players Championship. 

Перший раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 11.45, 22.20 Yellow.
06.10 Фiорентiна - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 13.45 Топ-матч.
08.10 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.55 Атлетiко - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 Аталанта - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
18.15 Леванте - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
20.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
20.30 Хет-трiк: Фiлiппо Iндзагi. Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
20.35 Гамбург - Ювентус (2000/2001). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.45 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат України.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.25 Iнтер - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Вердер - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
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 Сильна доля.
14.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.10 Бюджетники.
15.45, 05.30 #ВУкраїнi.
16.15 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Нашi грошi.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.00 “Зворотнiй вiдлiк”.
01.45 Своя земля.
03.30 “На схiд”.
04.30 Спiльно.

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”.
11.20, 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 “Родиннi зв`язки 2”.
22.45, 00.40 “Одруження наослiп”.
02.20 Т/с “Школа”.

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”.
11.10 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Справа хоробрих”.
14.50, 15.45 “Речдок”.
16.40 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
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”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 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.
10.30, 00.25 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелесу”.
12.25, 13.20 Х/ф “Рембо 4”.
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.
22.15 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
02.05 Стоп-10.

ÑТБ
05.20 Ультиматум.
09.05 МастерШеф.
16.25, 18.00 Т/с “Слiпа”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Один за всiх.
20.00 Т/с “Проти течiї”.
22.40 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids Time.
06.05 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.20 Вар`яти.
09.10 Х/ф “Блондинка в законi”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+).
21.00 Х/ф “Безсоромна подорож”.
23.00 Х/ф “Блондинка в законi 2: Черво-

не, бiле i блондинка”.
00.50 Т/с “Чаклунки”.
01.50 Зона ночi.

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”, 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Заповiт принцеси”.
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, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.50 Х/ф “Невловимий”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Очiкуючи вантаж на рейдi Фуч-

жоу бiля Пагоди”.
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 “Iз життя начальника карно-

го розшуку”.
10.50, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.00, 02.35 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Правда життя”

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Геркулес”.
15.30 Країна У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
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, 
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.
08.35, 01.35 Правда життя.
09.40, 00.25, 02.35 Речовий доказ.
10.50 Пiд iншим кутом.
11.50, 17.15 Вижити в дикiй природi.
13.40 Скептик.
14.40, 19.55 У пошуках iстини.
15.25, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.10 Наслiдки.
19.05 Вiйна всерединi нас.
20.45 Освенцiм.
22.35 Народженi мусонами.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.40 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.40, 02.45 “Зорянi долi”.
11.30 Х/ф “Пригоди канонiра Доласа”.
14.40 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
17.10 Х/ф “Блакитна стрiла”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
00.10 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 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”.
12.55 Х/ф “Прометей”.

15.10 Х/ф “Заручник”.
19.25, 20.25 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.40 “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”.
11.10 Мамареготала. Найкраще.
13.10 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.
03.00, 04.50 Чистоплюї.
03.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 02.00, 04.00, 06.00 Тенiс. ATP 500. 

Акапулько. День 1.
08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Наеба. 

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

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
09.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 

Тур”. Тронхейм. Чоловiки. 30 км. 
Класика.

10.40, 15.00, 20.00, 20.55 Снукер. The 
Players Championship. Перший раунд.

11.50 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 2.
12.45 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 3.
14.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Чоловiки. 

Мас-старт.
18.30 Кiнний спорт. Тележурнал Horse 

Passion.
19.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Гете-

борг. Конкур.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Александрiя - Колос. Чемпiонат 

України.
07.45, 15.15, 20.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
09.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 18.45 Yellow.
10.30 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
12.15 “Великий футбол”.
14.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
14.25 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.00 Барселона - Ейбар. Чемпiонат Iспанiї.
17.50 “Шлях до Ель Класико”. Чемпiонат 

Iспанiї.
18.55 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
21.15, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Челсi - Баварiя. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Леванте - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
02.15 Аталанта - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
04.05 Наполi - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

24 лютого

25 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, 18.30, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.05 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 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.10 Сильна доля.
16.30, 00.00 Бiатлон. ЧЄ. Iндивiдуальнi пе-

регони, 20 км. Чоловiки.
19.05, 03.30 Бiатлон. ЧЄ. Iндивiдуальнi пе-

регони, 15 км. Жiнки.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Король контрабанди.
22.50 Своя земля.
02.35 Тема дня.
05.30 #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, 05.10 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.10 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Родиннi зв`язки 2”.
22.45, 23.45, 00.40 “Свiт навиворiт 11: 

Китай”.
02.20 Т/с “Школа”.

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 “Вiй”.
14.50, 15.45 “Речдок”.
16.40 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
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”.
05.00 “Телемагазин”.

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

04.30 Факти.
04.50 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.
11.45, 13.20 Х/ф “Пiдривники”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Т/с “Пес”.
16.55, 21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.15 Х/ф “Падiння Лондона”.
00.00 Х/ф “Межа”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
05.50 Ультиматум.
09.30 Т/с “Коли ми вдома”.
10.30 МастерШеф.
16.25, 18.00 Т/с “Слiпа”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.50 Один за всiх.
20.00 Т/с “Проти течiї”.
22.40 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.35 Kids Time.
06.05 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.40 Вар`яти.
09.20 Х/ф “Блондинка в законi 2: Черво-

не, бiле i блондинка”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Суперiнтуїцiя (12+).
21.00 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
23.00 Х/ф “Як позбавитися хлопця за 

10 днiв”.
01.20 Т/с “Чаклунки”.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.

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”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “Заповiт принцеси”.
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, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

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

ÍТÍ

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Маленька чорна книжка”.
16.00 Країна У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Одного разу в Одесi.
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.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 01.35 Правда життя.
09.05, 00.25 Речовий доказ.
10.15 Пiд iншим кутом.
11.15 Сiяя: з нами у дику природу.
12.15, 17.15 Вижити в дикiй природi.
13.10 Скептик.
14.40, 19.55 У пошуках iстини.
15.35, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
18.10 Наслiдки.
19.05 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.35 Народженi мусонами.
02.25 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Акваланги на днi”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 12.15 “Невiдома версiя”.
10.25 “Спогади”.
11.25, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
13.05 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
14.20 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
16.10 Х/ф “Ключi вiд неба”.
17 .30 Х/ф “Мерседес” т iкає в iд 

переслiдування”.
19.00, 01.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Всього одна нiч”.
01.00 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 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”.
13.40 Т/с “Перевiзник”.
19.25, 20.25 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.40 “Помста природи”.
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”.
11.10 Мамареготала. Найкраще.

13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Дефективи”.
16.45 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.25 Мамареготала.
03.05, 04.50 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 06.00 Автоперегони. Формула E. 

Марракеш. Прев`ю.
01.05 Автоперегони. World Endurance. 

Остiн. Огляд.
02.05, 08.00, 14.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Наеба. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

02.30 Велоспорт. “Тур Андалусiї”. Етап 5.
03.00, 06.30, 11.35 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. 

Етап 3.
04.00, 15.00 Снукер. The P layers 

Championship. Перший раунд.
07.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Наеба. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
08.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

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

Мас-старт.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кран-

Монтана. Жiнки. Комбiнацiя. Сла-
лом.

10.00 Кiнний спорт. Тележурнал Horse 
Passion.

10.30 Кiнний спорт. Кубок свiту. Гете-
борг. Виїзд.

12.45 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 4.
18.30 Тенiс. ATP 500. Дубай. День 3.
21.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.
21.30 Снукер. The Players Championship. 

1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15 Фiорентiна - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Вердер - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.05 Александрiя - Колос. Чемпiонат 

України.
13.45, 21.05 Yellow.
13.55 СПАЛ - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 20.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40, 00.25 Челсi - Баварiя. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.30 Наполi - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.50 Топ-матч.
21.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.45 Live. Лiон - Ювентус. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Журнал Лiги Європи.
02.15 Айнтрахт - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Реал - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Книга джунглiв”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 12.30, 

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”.
10.40, 14.30 Телепродаж.
11.00 Скелетон. ЧС. Альтенберг. Заїзд 1.
12.40 Плiч-о-плiч.
13.00 Скелетон. ЧС. Альтенберг. Заїзд 2.
15.10, 17.25, 05.30 #ВУкраїнi.
15.55, 00.00 Бiатлон. ЧЄ. Одиночна 

змiшана естафета.
18.20, 02.35 Тема дня.
18.50, 03.30 Бiатлон. ЧЄ. Змiшана еста-

фета.
20.25 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.40, 01.15 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
01.45 Своя земля.
02.55 Перша шпальта.

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, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 13”.
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 “Родиннi зв`язки 2”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.20 Т/с “Школа”.

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 “Вижити серед вовкiв”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 “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 “Вiддiл 44”.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
12.00, 13.20 Х/ф “Недiля”.
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 Антизомбi. Дайджест.
22.10 Х/ф “Альфа”.
00.00 Х/ф “Чорний дощ”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
05.50 Ультиматум.
09.35 МастерШеф.
16.25, 18.00 Т/с “Слiпа”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
18.50 Один за всiх.
20.00, 22.40 Т/с “Проти течiї”.
22.00 Вiкна-Новини.
00.35 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.05 Kids Time.
06.05 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.10 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Як позбавитися хлопця за 

10 днiв”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Сахара”.
23.20 Х/ф “Колiр ночi”.
02.20 Т/с “Чаклунки”.

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”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с “Заповiт принцеси”.
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, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

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

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.30 Х/ф “Весь свiт в очах твоїх...”
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 “Безсмертний гарнiзон”.
10.55, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.00, 02.40 “Речовий доказ”.
18.20, 04.10 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.25 “Легенди бандитської Одеси”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 23.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Так, можливо”.
16.00 Країна У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Одного разу в Одесi.
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.
08.35, 01.35 Правда життя.
09.45, 00.25 Речовий доказ.
10.55, 18.10 Пiд iншим кутом.
11.50 Сiяя: з нами у дику природу.
12.50 Вижити в дикiй природi.
13.45 Код доступу.
14.40, 20.00 У пошуках iстини.
15.30, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 НЛО з минулого.
17.10, 22.35 Народженi мусонами.
19.10 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
02.25 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
11.00 “Невiдома версiя”.
11.50 Х/ф “Акваланги на днi”.
13.20 Х/ф “Бiлi вовки”.
15.20 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
17.10 Х/ф “Золота рiчка”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Градус чорного мiсяця”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 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”.
12.50 “Цiлком таємно-2017”.
13.20 “Помста природи”.
13.30, 00.40 Х/ф “Наутiлус: Володар 

океану”.
15.05 Х/ф “Спис долi”.
19.25, 20.25 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.55 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
01.55 “Облом.UA”.
03.50 19 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Днiпро-1”.
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”.
11.10 Мамареготала. Найкраще.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.40 Т/с “СуперКопи”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.20 Мамареготала.
02.50, 04.35 Чистоплюї.
03.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.40 Тенiс. US Open. Пiвфiнал. Медве-

дєв - Дiмiтров.
02.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 

Тур”. Тронхейм. Чоловiки. 30 км. 
Класика.

03.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. “Скi 
Тур”. Тронхейм. Жiнки. 15 км. Кла-
сика.

04.00, 09.30, 15.00, 18.30, 20.20, 20.55 
Снукер. The Players Championship. 
1/4 фiналу.

06.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Тадзава. Па-
ралельний могул.

07.00, 11.30 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 4.
08.00 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. День 1.
12.45 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 5.
14.30, 18.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. На-

еба. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

19.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Наеба. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Аталанта - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 12.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15 Челсi - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
10.50 Шахтар - Десна. Чемпiонат України.
12.40, 03.05 Yellow.
13.20 Наполi - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.10, 00.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.00, 20.20 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.40 Реал - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.30 Лiон - Ювентус. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.50, 23.55 “Шлях до Гданьська”.
21.55 Live. Бенфiка - Шахтар. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
01.15 “Лiга Європи. Online”.
03.15 “Шлях до Ель Класико”. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.10 Гент - Рома. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

26 лютого

27 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, 

16.30, 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, 13.40 Телепродаж.
12.00 Д/с “Ремесло за призначенням”.
13.10 Д/с “Мегаполiси”.
14.00, 00.00 Скелетон. ЧС. Альтенберг. 

Заїзд 3.
15.30, 03.30 Скелетон. ЧС. Альтенберг. 

Заїзд 4.
16.40 Погода.
16.55 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 “VoxCheck”.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
01.15, 05.30 #ВУкраїнi.
01.45 Своя земля.
04.30 Бюджетники.

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, 

04.35 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 13”.
13.00, 14.10 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Жiночий квартал”.
22.15 “Лiга смiху”.
00.20 Х/ф “Австралiя”.
03.05 “Розсмiши комiка”.
05.20 “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 “Крейсер “Iндiанополiс”: Iсторiя 

мужностi”.
14.50, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20 “Орел i решка. Перезавантаження”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.20 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
10.55 Х/ф “Бадьорiсть духiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.20, 22.40, 01.50 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.

ÑТБ
05.50 Ультиматум.
09.25 Т/с “Коли ми вдома”.
11.20 МастерШеф.
17.25 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00, 22.40 Хата на тата.
21.45 Люфт.
00.25 Євробачення 2020. Нацiональний 

вiдбiр.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.05 Kids Time.
06.05 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
07.10 Вар`яти.
09.00 Дiти проти зiрок.
11.00, 23.50 Х/ф “Блакитна лагуна”.
13.00 Х/ф “Повернення до Блакитної ла-

гуни”.
15.00 Х/ф “Блакитна лагуна: Пробу-

дження”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: Про-

кляття чорної перлини”.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 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, 05.40 Зоряний шлях.
11.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Пробудження любовi”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Пробудження любовi”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Лист надiї”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Лист надiї”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.30, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
17.20 Х/ф “Легкi грошi”.
19.00 Х/ф “Одержимiсть”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.45 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Нiагара”.
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 “Мiй бойовий розрахунок”.
10.55, 22.30 Т/с “Закон i порядок”.
12.50, 03.30 “Правда життя”.
14.05, 02.25 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.15 “Таємницi кримiнального свiту”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 16.30, 20.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 09.30 Зiрконавти.
10.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Три пера”.
15.30 Країна У.
17.00 Х/ф “Росомаха. Безсмертний”.
21.00 Х/ф “Люди Iкс: Днi минулого май-

бутнього”.
23.25 Х/ф “Дедпул 2”.
01.30 17+.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 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, 01.35 Правда життя.
09.25, 00.25 Речовий доказ.
10.35, 18.10 Пiд iншим кутом.
11.35 Сiяя: з нами у дику природу.
12.35 Вижити в дикiй природi.
13.30 Код доступу.
14.30, 20.00 У пошуках iстини.
15.20 Освенцiм.
16.20, 21.45 НЛО з минулого.
17.10, 22.35 Народженi мусонами.
19.10 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
23.35 Загадки Всесвiту.
02.35 Володимир Iвасюк.
03.25 Майор “Вихор”.
04.20 Чорна пiхота.
05.15 Академiк Корольов.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Ключi вiд неба”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
08.00, 11.45 “Невiдома версiя”.
09.55 “Спогади”.
10.55, 02.45 “Зорянi долi”.
12.35 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра”.
14.10 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
16.00 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
17.20 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
19.00, 01.45 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.40 Х/ф “Людина з чорної “Волги”.
00.25 Х/ф “Блакитний карбункул”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 3”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.
13.50 “Помста природи”.
14.10 Х/ф “Катастрофа на авiалiнiї”.
15.55 Х/ф “Самоволка-72”.
18.55 20 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Динамо”.
21.00 Т/с “Перевiзник”.
00.40 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
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”.
11.10, 01.30 Мамареготала. Найкраще.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Дефективи”.
16.35 Т/с “СуперКопи”.
18.40 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.00 Без краватки.
23.30 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.

ªâроñïорò
00.40, 07.00 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. 

День 2.
01.30, 08.15 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 5.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Наеба. 

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

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
04.00,  12.30 Снукер. The P layers 

Championship. 1/4 фiналу.
06.00 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 

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

Мас-старт.
09.25 Фрiстайл. Кубок свiту. Алмати. Лиж-

на акробатика.
10 .45 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Комбiнацiя. 
Супергiгант.

14.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. Жеребку-
вання.

15.00, 17.00 Тенiс. ATP 500. Дубай. 1/2 
фiналу.

19.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Лахтi. HS 130.

21.15 Снукер. The Players Championship. 
1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Наполi - Барселона. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.05, 02.20 МЮ - Брюгге. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
09.50, 02.10 Yellow.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Арсенал - Олiмпiакос. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
12.05 Челсi - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.40, 14.20, 16.05, 18.50 “Шлях до Гдань-

ська”.
14.00 Live. Жеребкування 1/8 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
14.40 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
17.05 Бенфiка - Шахтар. 1/16 фiналу. Лiга 

Європи УЄФА.
19.40 “Лiга Європи. Online”.
21.25 Live. Фортуна - Герта. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
00.25 Гент - Рома. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
04.05 Сосьєдад - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.35, 02.00, 

05.30 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 13.35 Телепродаж.
10.45 Д/с “Дикi тварини”.
11.25, 02.25 Бiатлон. ЧЄ. Спринт, 10 км. 

Чоловiки.
13.00, 01.00 Бюджетники.
13.50 #ВУкраїнi.
14.25, 04.00 Бiатлон. ЧЄ. Спринт, 7 км. 

Жiнки.
16.00 Х/ф “Грозовий перевал”, 1 с.
17.25 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.00 Х/ф “Служниця”.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Шанхайський полудень”.
12.10 Х/ф “Отже, вiйна”.
14.15 Х/ф “Команда А”.
16.35, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 03.15 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
05.50 “Чекай на мене. Україна”.
07.25 Х/ф “Ключi вiд неба”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено”.
12.35 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
14.10 Х/ф “В бiй йдуть однi “старi”.
16.00 Х/ф “Не можу сказати “прощай”.
17.45 Т/с “Голос янгола”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Голос янгола”, 3 i 4 с.
22.30 Х/ф “Про нього”.
00.00 Х/ф “Казка про жiнку i чоловiка”.
01.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.05 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
03.50 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.40 “Орел i решка. Перезавантаження”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.45 Особливостi нацiональної роботи.
07.30, 03.15 Я зняв!
08.20 Х/ф “Бадьорiсть духiв”.
10.05 Х/ф “Альфа”.
11.45 “На трьох”.

12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.55 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
17.00 Х/ф “Падiння Лондона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Джек Рiчер”.
21.35 Х/ф “Джек Рiчер 2: Не вiдступай”.
23.40 Х/ф “Людина людинi вовк”.
01.25 Х/ф “Прогулянка висотою”.

ÑТБ
05.55 Т/с “Коли ми вдома”.
07.50 Т/с “Проти течiї”.
17.05 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
21.55 Х/ф “Дiамантова рука”.
23.45 Дiамантова рука: невiдома версiя.

Íоâий êаíаë
06.00, 08.20 Вар`яти.
07.00, 08.15 Kids Time.
07.05 М/с “Шоу Лунi Тьюнз”.
10.20 Хто зверху? (12+).
14.10 Х/ф “Сахара”.
16.50 Х/ф “Змiшанi”.
19.00 Х/ф “Книга джунглiв”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 

Скриня мерця”.
00.05 Х/ф “Повернення до Блакитної ла-

гуни”.
02.05 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”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Зникаючi слiди”.
17.00 Т/с “Ласкаво просимо на Кана-

ри”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Ласкаво просимо на Канари”.
23.00 Х/ф “Вальс-Бостон”.
01.00, 02.15 Х/ф “Везуча”.
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 “Лiто. Однокласники. Кохання”.
11.00 Х/ф “Фанатки на снiданок не за-

лишаються”.
12.50 Х/ф “Одержимiсть”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
23.50 Х/ф “Мiсто на кордонi”.
01.50 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
08.45 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 02.45 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Невловимi месники”.
21.00 Х/ф “Багровi рiки”.
23.10 Х/ф “Кров спокути”.
00.50 “Хвороби-вбивцi”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Бi Мувi: Медова змова”.
12.05 М/ф “Тед-мандрiвник i таємниця 

царя Мiдаса”.
13.35 Х/ф “Шестеро весь свiт обiйдуть”.
14.45 4 весiлля.
17.30 Х/ф “Нянь”.
19.00, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
20.00, 21.30 Країна У.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Танька i Володька.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.

10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 01.00 Мiстична Україна.
07.50, 01.50 Код доступу.
09.40 Речовий доказ.
10.50 Заборонена iсторiя.
12.35 Як спокусити нацiю.
15.20 Народженi мусонами.
17.20 Сiяя: з нами у дику природу.
18.15 Там, де нас нема.
21.00 Очима пiнгвiнiв.
00.00 Пiд iншим кутом.
03.30 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Мерседес” т iкає в iд 

переслiдування”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.40 “Невiдома версiя”.
09.30, 02.45 “Зорянi долi”.
10.30 Х/ф “Заграва”.
12.10 Х/ф “Такi красивi люди”.
14.00 Х/ф “У моїй смертi прошу вини-

ти Клаву К.”
15.20 Х/ф “Рiзнi долi”.
17.10 Х/ф “Справа була в Пеньковi”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.20 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф “Мiчений”.
07.55 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.55 “Загублений свiт”.
14.45 Х/ф “У пошуках бурштинової 

кiмнати”.
16.55 Х/ф “Солдати фортуни”.
18.50 Х/ф “Хiтмен: Агент 47”.
20.40 Х/ф “Королi вулиць”.
22.40 Х/ф “Королi вулиць 2”.
00.15 Х/ф “Вбивство - не казка”.
01.55 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.00, 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.
12.05 Мамареготала.
15.50 Файна Юкрайна.
17.50 Х/ф “Розкрадачка гробниць Лара 

Крофт”.
20.00 Х/ф “Кривавий спорт”.
21.50 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
23.50 Мамареготала. Найкраще.
02.40, 04.50 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.45, 08.15 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. 

День 3.
01.30, 09.30 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 6.
02.30, 07.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Лахтi. HS 130.
04.00, 10.20, 20.55 Снукер. The Players 

Championship. 1/2 фiналу.
05.30 Супербайк. Етап ЧC. Австралiя. Су-

перпоул.
06.00 Супербайк. Етап ЧC. Австралiя. Пе-

регони 1.
11.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла Туїль. 

Жiнки. Супергiгант.
13 .00 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Супергiгант.
14.30 Бiатлон. ЧЄ. Отепя. Жiнки. Спринт.
15.45 Автоперегони. Формула E. Марра-

кеш. Iнтро.
16.00 Автоперегони. Формула E. Марра-

кеш. Перегони.
17.00 Тенiс. ATP 500. Дубай. Фiнал.
19.00 Бiатлон. ЧЄ. Отепя. Чоловiки. 

Спринт.
20.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Лахтi. HS 130. Команди.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Арсенал - Олiмпiакос. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 “Лiга Європи. Online”.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 17.15, 19.45 Yellow.
10.35 Гент - Рома. 1/16 фiналу. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
12.15 Реал - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга 

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

Європи УЄФА.
16.00 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Боруссiя (Д) - Фрайбург. 

Чемпiонат Нiмеччини.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. Удiнезе - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55, 02.00 Топ-матч.
21.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.40 Live. Наполi - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.10 Львiв - Александрiя. Чемпiонат 

України.
02.10 Кельн - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Чемпiонат України.
05.50 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

28 лютого

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 02.15, 

05.30 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 13.05 Телепродаж.
10.45 Д/с “Дикi тварини”.
11.25, 02.35 Бiатлон. ЧЄ. Переслiдування, 

12,5 км. Чоловiки.
13.25, 04.05 Бiатлон. ЧЄ. Переслiдування, 

10 км. Жiнки.
15.00 UA:Бiатлон. Студiя.
15.25 #ВУкраїнi.
16.00 Х/ф “Грозовий перевал”, 2 с.
17.25 Т/с “Епоха честi”.
19.20 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.00 Х/ф “Тебе нiколи тут не було”.
00.00 Х/ф “Служниця”.

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”.
11.45 Т/с “Родиннi зв`язки 2”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.20 Х/ф “Шанхайський полудень”.
01.30 “Жiночий квартал”.
02.55 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.

Iíòер
06.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено”.
07.25 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.00 “Роман з Ольгою”.
14.15 Т/с “Мене звуть Мелек”.
17.50 Х/ф “Слiди апостолiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Код Червоний”.
22.25 Х/ф “Я, Тоня”.
00.35 “Речдок”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Не дай себе ошукати!
07.00, 08.50 Громадянська оборона.
07.55 Антизомбi. Дайджест.
09.35, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.

14.10 Х/ф “Джек Рiчер”.
16.35 Х/ф “Джек Рiчер 2: Не вiдступай”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Викрадення”.
22.15 Х/ф “Викрадена 2”.
23.50 Х/ф “Прогулянка висотою”.
02.00 Х/ф “Людина людинi вовк”

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

Íоâий êаíаë
06.00 Вар`яти.
07.50 Дiти проти зiрок.
09.45, 11.35 Kids Time.
09.50 М/ф “Прогулянки з динозавра-

ми 3D”.
11.40 Х/ф “Пiрати Карибського моря: Про-

кляття чорної перлини”.
14.40 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 

Скриня мерця”.
17.40 Х/ф “Пiрати Карибського моря. На 

краю свiту”.
21.00 Х/ф “Ласкаво просимо в рай”.
23.10 Х/ф “Блакитна лагуна: Пробу-

дження”.
01.10 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.
09.00 Т/с “Ласкаво просимо на Канари”.
12.50 Т/с “Лист надiї”.
16.50 Т/с “Кришталева мрiя”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Кришталева мрiя”.
23.10 Т/с “Бiлi троянди надiї”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Бiлi троянди надiї”.
03.00 Х/ф “Вальс-Бостон”.
04.45 Х/ф “Везуча”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.45 Х/ф “Фанатки на снiданок не за-

лишаються”.
11.35 Х/ф “Лiто. Однокласники. Кохання”.
13.20, 02.45 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.00 Х/ф “Суперстюард”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 “Легенди карного розшуку”.
05.50 Х/ф “Матрос Чижик”.
07.25 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
12.40 Х/ф “Снiгова королева”.
14.15 Х/ф “Танцюй, танцюй”.
17.00 Х/ф “Багровi рiки”.
19.00 Х/ф “Знову невловимi”.
21.40 Х/ф “Контракт”.
23.30 Х/ф “Кров спокути”.
01.10 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Дiномама”.
12.30 Х/ф “Принцеса Мален”.
13.40 4 весiлля.
16.40 Х/ф “Люди Iкс: Днi минулого май-

бутнього”.
19.00, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
20.00, 21.30, 00.10 Країна У.
22.00 Х/ф “Дедпул 2”.
01.10 17+.
02.40 Теорiя зради.
03.30 БарДак.
04.20 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.
06.55, 00.45 Мiстична Україна.
07.45, 18.15 Там, де нас нема.
09.35 Речовий доказ.
10.45 Заборонена iсторiя.
12.30 Очима пiнгвiнiв.
15.25 Народженi мусонами.
16.25 Сiяя: з нами у дику природу.
21.00 Як спокусити нацiю.
23.45 Пiд iншим кутом.
01.35 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.05 “Невiдома версiя”.
09.30, 02.45 “Зорянi долi”.
10.55 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
12.25 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
14.35 Т/с “Пригоди Електронiка”.
18.30 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
02.00 Т/с “Зорянi долi”.
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 “Загублений свiт”.
07.55 “ДжеДАI. Дайджест”.
12.55 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
14.35 Х/ф “100 000 000 до н.е.” (16+).
16.05 Х/ф “Земля, забута часом”.
17.45 Х/ф “Ера динозаврiв”.
19.20 Х/ф “Люта планета”.
21.05 Х/ф “Куленепробивний чернець”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 Т/с “Команда”.
02.40 “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”.
08.45 М/ф “Качинi iсторiї”.

09.40 Без краватки.
10.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Азiйський Check-in.
12.00 Мамареготала.
15.50 Файна Юкрайна.
17.00 Х/ф “Кривавий спорт”.
18.50 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
20.50 Х/ф “Кiборг”.
22.30 Х/ф “Ворон”.
00.30 Мамареготала. Найкраще.
02.25, 04.25 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.35, 07.45 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. 

День 4.
01.30 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Етап 7.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Лахтi. HS 130. Команди.
04.00, 08.45 Велоспорт. Свiтовий тур. Het 

Nieuwsblad.
04.30 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 1.
06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла Туїль. 

Жiнки. Супергiгант.
07 .00 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Супергiгант.
09.30 Велоспорт.
10 .35 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 1.

11.25, 18.30 Бiатлон. ЧЄ. Отепя. Чоловiки. 
Переслiдування.

12.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла Туїль. 
Жiнки. Комбiнацiя. Супергiгант.

13.25, 18.00 Бiатлон. ЧЄ. Отепя. Жiнки. 
Переслiдування.

14.10 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Лахтi. HS 130.

16.15, 20.30, 20.55 Снукер. The Players 
Championship. Фiнал.

19.05 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. День 5.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Гранада - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Боруссiя (Д) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.15, 17.45, 23.00 Футбол News.
10.25, 01.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Наполi - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
12.40 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
13.30 “Шлях до Ель Класико”. Чемпiонат 

Iспанiї.
14.25 Live. Унiон - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.20 Live. Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
19.45, 21.10, 23.20 Yellow.
20.55 Топ-матч.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
01.50 Вердер - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.35 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.05 Лечче - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 24 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Дім шкере-

берть» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Іржавий алюмі-

ній» +16 

Віâòороê, 25 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Базові цифрові навички
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Турбулент-

ність-2» +16
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Закон сили» 

+16

Ñереда, 26 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 У фокусі Європа
08.00 Начинка
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад

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

Чеòâер, 27 ëюòого
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00, 21.00 Завтра-сьогодні
21.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич 
22.35, 04.00 Х.ф. «Сім’я» +16 
01.00 Х.ф.«Секрет в озері Ерроу»

П’яòíиця, 28 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 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 01.00 Х.ф.«Великий дуб» 
02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10 Х.ф.«Великий дуб» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ новини
20.10 Сільський календар
20.40 Базові цифрові навички
Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф. «Жінка з тіні» 

+16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 29 ëюòого
06.00 Українські традиції 
06.15, 11.00 Про нас
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Кіндер клуб
10.30 Євромакс
11.30 Shift. Життя в цифрі
12.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.20 Х.ф. «Кохання: інструкція із 

застосування» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.20 Сім’я від А до Я
17.00 Те, що ти любиш 
17.15, 03.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ новини 
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
19.55 Добрі традиції
20.10 «Начинка»
20.40 Шлягер року. Фінал 2019 
22.40 Х.ф. «Гарячий кий» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Кохання: інструкція із 

застосування» +16 
02.30 Сім’я від А до Я 
04.00 Х.ф. «Гарячий кий» +16

Неділя, 1 березня
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.20 Базові цифрові навички
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
20.30 Про нас
21.00 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Хакер» +16 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті
01.00 Х.ф. «Жінка з тіні» +16 
02.30 «Гал-кліп»
03.30 Провінційні вісті
04.15 Х.ф. «Хакер» +16

  ТТБ
Поíедіëоê, 24 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 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.15 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 “Війна на нульовому 

кілометрі” 
15.20 Розсекречена історія 
16.10 Д/с “Особливий загін” 
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Своя земля
22.00 Розсекречена історія
22.50 Абетка 

Віâòороê , 25 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 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.15 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 Мультфільм “Чорний пірат”
12.15 Двоколісні хроніки
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Д/ф “Заміновані вірністю” 
15.15 Розсекречена історія .
16.10 Д/с “Особливий загін” 
17.15 ЗміниТи 
17.25, 20.15 Своя земля 
17.35 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.45 Спільно 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Пліч- о-пліч 
22.00 Розсекречена історія
22.50 Абетка 

Ñереда, 26 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 Загадки чернівецьких ат-

лантів 

11.15 Українська абетка Всесвіт 
Першосвіт 

11.25 Мультфільм “Чорний пірат”
12.15 Додолики
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Розсекречена історія 
16.15 Д/п “Крим. Спротив” 
16.40 ЗміниТи 
17.15 Пліч-о-пліч 
17.35 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.15 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 

Чеòâер, 27 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Сильна доля.
9.50 Енеїда 
10.40 Бюджетники .Дайджест 
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.15 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 Мультфільм “Чорний пірат” 
12.15 Додолики
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Розсекречена історія 
16.05 Д/цикл «Ігри імператорів» 
17.15 Пліч-о-пліч 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.45 Крим .Реалії 
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.45 Своя земля
22.00 Розсекречена історія 

П’яòíиця, 28 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
8.35 “Файний ранок”
9.00 Концерт Павла Табакова 

“Мій світ” 
9.55 Енеїда 
10.45 Бюджетники Дайджест 
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.15 Українська абетка Всесвіт 

Першосвіт 
11.25 Мультфільм “Чорний пірат” 
12.15 Додолики
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/цикл «Ігри імператорів» 
17.15 Артефакти 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20, 20.50 Тема дня 
19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck» 

21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Пліч-о-пліч 
22.00 Розсекречена історія 

Ñóáоòа, 29 ëюòого
7.00 Мультфільм “Чорний пірат” 
7.25 Українська абетка.Першосвіт.
7.30 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.00 “Файний ранок”
9.30, 20.00 Пліч-о-пліч
9.45 Школа доступності 
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.15 UA: Фольк 
11.10 Бюджетники Дайджест 
11.35 Д/ц “Браво шеф” 
12.25 Документальний цикл “Дво-

колісні хроніки” 
12.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
13.00 Своя земля
13.30 Тема дня 
13.55, 20.15 #ВУКРАЇНІ
14.45 Разом 
15.10 Розсекречена історія 
16.05 Монологи війни.Жінки 
17.00 Х/Ф “Святий Пилип. Я ви-

бираю рай” 
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.35 Фільм-розслідування “Тюр-

ма можливостей” 
20.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
20.45 Як казав Дід Панас 
21.45 Сильна доля. 
22.30 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”.KULSHENKA

Íедіëя, 01 áерезíя 
7.00 Мультфільм “Чорний пірат” 
7.25 Українська абетка.Першосвіт.
7.30 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
7.50 Лайфхак українською
8.05 Пліч -о- опліч
8.30 “Файний ранок”
9.30 Артефакти 
9.55 Мандруємо вдома 
10.05 Лайфхак українською
10.10 UA: Фольк 
11.05 Бюджетники Дайджест 
11.35 Енеїда 
12.25 Документальний цикл “Дво-

колісні хроніки”
13.00 Своя земля
13.25 Пліч-о-пліч 
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.45 Разом 
15.10 Розсекречена історія 
16.05 Д/ф “Перехрестя Балу” 
17.00 Сильні 
17.15 Х/Ф “Грозовий перевал” 
18.25 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19.10 ЗміниТи 
19.25 Своя земля
20.10 ВУКРАЇНІ 
20.40 Дф «Приховані світи: Пече-

ри Мертвих» 
22.10 Сильна доля. 
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САЛАТ З ГРИБАМИ 

ПОТРІБНО: 1 б. опеньок, 300 
г відвареного філе, 2 свіжих огір-
ки, 3 яйця, 200 г сиру, 0,5 пучка 
зелені, майонез, 3 картоплини в 
мундирі, 2 солоних огірки. 

ПРИГОТУВАННЯ: кожен шар 
потрібно промащувати майоне-
зом. Спершу викладають тер-
ту картоплю, потім солоні огір-
ки, філе, яйця, свіжі огірки. Остан-
ній шар - сир. Обмастити майоне-
зом, обсипати порізаною зелен-
ню. Зверху викласти «шапку» з 
опеньків.

САЛАТ З БУРЯКА 
З ВОЛОСЬКИМИ ГОРІХАМИ 

ПОТРІБНО:  буряк – 4 шт., час-
ник – 3 зубчики, волоські горіхи 
– 4 шт., темні родзинки – 2 жмені, 
оливкова олія, столовий оцет – 1 
ст. л., сіль і спеції за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: відварити 
буряк у шкірці (близько години). 
У воду можна додати оцет, щоб 
буряк не втратив свій смак. Піс-
ля цього остудити його і очисти-
ти від шкірки, потерти на дрібній 
тертці. Видавити в буряк часник, 
додати горіхи, родзинки, оливко-
ву олію. Посолити і додати спеції 
за смаком.

СВЯТКОВИЙ ТОРТ-САЛАТ 

ПОТРІБНО:  4 вафельні кор-
жі, 300 г сьомги слабосоленої, 3 
яйця, 300 г грибів, 0,5 цибулини, 
200 г сиру, майонез. 

ПРИГОТУВАННЯ: гриби об-
смажити з цибулею, посоли-
ти, охолодити. Вафельний корж 
промастити майонезом, виклас-
ти спершу гриби, далі - ще корж, 
просочити соусом, розподілити 
шматочки риби. Накрити кор-
жем, просочити, викласти яйця, 
завершити вафельним листом, 
промастити майонезом, посипа-
ти сиром. Поставити в холодиль-
ник просочуватися на 2 години.

САЛАТ З ТУНЦЕМ І ЯЙЦЯМИ 
ПОТРІБНО:  тунець - 1 банка, 

яйце куряче - 3 шт., огірок - 1 шт., 
сіль - за смаком, майонез - 2 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: відварити 
яйця і нарізати кубиками. Огірок 
теж нарізати кубиками. З тунця 
злити олію і пом’яти його видел-
кою. Змішати огірок, яйця і ту-
нець з майонезом. Спробуйте і, 
за бажанням, додайте сіль. 

КУРЯЧИЙ САЛАТ  
З АРАХІСОМ

ПОТРІБНО:  філе куряче (1 
шт.) - 180-200 г, сіль за смаком, 
розмарин (гілочка свіжого для 
смаження, за бажанням), спе-
ції (за смаком і бажанням: пе-
рець чорний і запашний меле-
ні, карі 0,5 ч. л., порошок часни-
ковий), огірок маринований - 2 
шт., морква - 1 шт., арахіс - 30-50 
г, сметана (з гіркою) - 1 ст. л., ма-
йонез - 2 ст. л., сік лимонний - 1 ч. 
л., кріп (за смаком).

ПРИГОТУВАННЯ: моркву за-
пікати у фользі в духовці при 190 
градусів 40-50 хв. Можна і звари-
ти, але печена смачніша. Очис-
тити і натерти на крупній терт-
ці. Сметану змішати з майонезом 
і лимонним соком. Підсолити, 
якщо потрібно. Куряче філе від-
бити пласким боком відбивного 
молотка так, щоб стало однако-
вої товщини по всій поверхні. На-
терти сіллю і спеціями з усіх бо-
ків. Залишити на 30 хв., прикрив-
ши плівкою. Арахіс підсмажи-
ти на сухій сковороді, очистити. 
Мариновані огірки нарізати се-
редніми кубиками. Зайву рідину 
злити. На сковороді розжарити 
ложку олії, додати гілочку роз-
марину. Обсмажити куряче філе 
на вогні вище середнього з двох 
боків, по 5-7 хв. з кожного. Філе 
остудити і нарізати середніми 
кубиками. Салат збираємо шара-
ми. Дно тарілки трохи змастити 
заправкою. Перший шар - куряче 
філе. Зверху зробити сіточку з за-
правки. Другий шар - мариновані 
огірки, сіточка заправки. Третій 
шар - морква (на крупній тертці), 
сіточка заправки. Четвертий, за-
вершальний шар - рубаний кріп 
і арахіс. Горіхи не варто сильно 

подрібнювати. Краще залишити 
половинками ядер, так набага-
то смачніше. Подавати до столу 
можна відразу, а можна дати тро-
хи настоятися. 

КИСИР З СОЛОНИМ 
ОГІРКОМ 

ПОТРІБНО:  булгур (дрібний) 
- 0,5 скл., томатна паста - 1 ст. л., 
огірок солоний - 2-4 шт., олив-
кова олія -   2 ст. л., петрушка - 0,5 
пуч., цибуля ріпчаста - 0,5 шт., ци-
буля червона - 0,5 шт., сіль, пе-
рець чорний мелений, перець 
солодкий червоний (мелений), 
м’ята (сушена), гранатовий соус.

ПРИГОТУВАННЯ: салат ки-
сир - традиційна турецька за-
куска. Чудово підійде до риб-
них і м’ясних страв або як само-
стійна страва для перекусу. Дріб-
ний булгур залити гарячою во-
дою в пропорції 1 до 2. Поста-
вити в тепле місце для набу-
хання. На оливковій олії підсма-
жити цибулю. Додати томатну 
пасту, посмажити і додати тро-
хи води. Тушкувати 3 хвилини. 
Після того як булгур вбере всю 
воду і розм’якшиться, переміша-
ти його з томатним соусом. Нарі-
зати дрібно червону цибулю і пе-
трушку. Додати в салат. Нарізати 
солоні огірки і додати в салат. До-
дати спеції і гранатовий соус. До-
бре перемішати. 

САЛАТ «ХВИЛИНКА 
ПО-СЛОВАЦЬКИ»

ПОТРІБНО:  філе куряче - 250 
г, яйце куряче - 2 шт., кукурудза - 
100-150 г. на ваш смак.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати 
філе на шматочки. На сковорідку 
налити 1 ст. л. соняшникової олії 
і посмажити філе до готовності 
на сильному вогні, поки м’ясо не 
порожевіє. При постійному по-
мішуванні вбити яйця. Посоли-
ти, поперчити. Додати кукурудзу. 
Зняти з вогню. Можна подавати 
як гарячу страву. Можна як салат, 
додавши ложечку майонезу. 

САЛАТ «КАЛЕЙДОСКОП» 
ПОТРІБНО:  сир голланд-

ський - 100 г, морква (сира) - 1 
шт., яйце куряче - 3 шт., крабо-

ві палички (або крабове м’ясо) - 
120 г, огірок - 1 шт., сіль - 1/4 ч. л., 
порошок часниковий - 1/2 ч. л., 
майонез - 3 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: сир і морк-
ву натираємо на крупній тертці. 
Крабове м’ясо, яйце, огірок дріб-
но нарізаємо. Додаємо часнико-
вий порошок, солимо, заправля-
ємо майонезом. Якщо покласти 
в салат свіжий часник, то його 
смак буде домінувати, а сухий по-
рошок тільки додасть пікантнос-
ті салату. 

САЛАТ «БРУТАЛЬНИЙ» 
З КОВБАСНОГО СИРУ 

ПОТРІБНО:  яйце куряче - 2 
шт., сир ковбасний - 100 г, горі-
хи волоські - 1 жменя, часник - 2 
зуб., майонез - 3 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: яйця  зва-
рити до крутого стану. З ков-
басного сиру знімаємо плівку, 
але копчену кірочку зрізати не 
треба! Чистимо часник, горіхи і 
остиглі яйця. Натираємо ковбас-
ний сир, горіхи і яйця на дріб-
ній тертці. Часник видавлюємо 
через прес. Заправляємо майо-
незом і ретельно перемішуємо. 
Майонезу можете класти біль-
ше або менше за смаком. Гото-
вий салат викладаємо на таріл-
ку гіркою. Можна також намас-
тити на скибочки хліба або ска-
чати з салату порційні кульки і 
обваляти їх в дрібно рубаній зе-
лені.

НОРВЕЗЬКИЙ САЛАТ 
З ОСЕЛЕДЦЯ 

ПОТРІБНО:  картопля - 300 г, 
оселедець слабосолений - 150 г, 
огірок солоний - 50 г, пів черво-
ної цибулі, олія нерафінована - 2 
ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: відварю-
ємо картоплю, нарізаємо її ку-
биками і відразу поміщаємо в 
чашу, в якій всі інгредієнти бу-
дуть змішані. Солимо трохи, 
тому що солоних інгредієнтів 
вистачає. Далі - чистимо оселе-
дець. Нарізаємо його і також пе-
реміщаємо в чашу. Нарізаємо 
кілька солоних огірочків і дода-
ємо. Половинку однієї цибулини 
нарізаємо півкільцями. Заправ-
кою для салату буде ароматна 
соняшникова олія. Кілька сто-
лових ложок, не більше. Перемі-
шуємо і розкладаємо по таріл-
ках, потім прикрашаємо черво-
ною цибулею зверху. 

САЛАТ ІЗ КВАСОЛЕЮ  
ТА КУРКОЮ 

ПОТРІБНО:  консервована 
квасоля - 360 г., куряча грудка - 1 
шт., яйця - 3 шт., солоні огірки - 
120 г., зелена цибуля - 1 шт., ма-
йонез - 100-120 г. 

ПРИГОТУВАННЯ:  відварює-
мо філе курки у підсоленій воді. 
У кип’яток за бажанням також 
можна додавати горошок пер-
цю, коріандр чи лаврове листя. 
Охолоджене м’ясо руками роз-
діляємо на тоненькі «ниточки-
смужки». Варимо яйця і очищує-
мо їх від шкаралупи. Натираємо 
на дрібній тертці. Солоні огірки 
нарізаємо тоненькими кубика-
ми. Важливо, щоб вони не були 
кислі і надто солоні. Червону ци-
булю чистимо від лушпиння. Для 
того, щоб вона не додала сала-
ту гіркуватого присмаку, цибу-
лю варто обшпарити кип’ятком, 
а потім воду зцідити. Коли всі ін-
гредієнти підготовлені, викла-
даємо салат шарами. На дно та-
рілки кладемо м’ясо курки. Далі 
- подрібнену цибулю. На цибулі 
робимо майонезну сіточку. Піс-
ля цього викладаємо «родзин-
ку» цього салату – консервовану 
квасолю. Важливо брати яскраві 
бобові, завдяки цьому салат ма-
тиме привабливіший та апетит-
ніший вигляд. Додаємо до ква-
солі майонез. Останній шар – на-
терті варені яйця. Викладаємо їх 
акуратно по всьому периметру. 
На завершальному етапі мож-
на прикрасити салат зеленню та 
квасолею. 

М’ЯСНИЙ САЛАТ 

ПОТРІБНО:  500 г телятини, 
3 огірки, 2 перці, 1 гостра перчи-
на (за бажанням), 0,5 пучка кін-
зи, 0,3 пекінської капусти, 2 ст. 
ложки французької гірчиці, 1 ст. 
ложка лимонного соку, 1 ч. лож-
ка бальзамічного оцту, кунжут 
для подачі. 

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо по-
різати соломкою, обсмажити на 
олії, посолити. Порізати солом-
кою огірки, солодкий перець. 
Чилі подрібнити тонкими кіль-
цями, порвати дрібно пекінку. 
Змішати всі продукти, додати 
порізану кінзу. Змішати лимон-
ний сік і гірчицю. Полити за-
правкою салат, скропити баль-
замічним оцтом, посипати кун-
жутом.

Оригінальні 
та недорогі 
ЗИМОВІ САЛАТИ

Прості, швидкі, смачні, святкові та недорогі, поживні та 
дієтичні, а також на кожен день і на швидку руку - такі 
салатики допоможуть вам без зайвих витрат харчуватися 
різноманітно, корисно і недорого. Готуйте і насолоджуйтеся!
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ВІДПОВІДІ

Тернопільський  національний  економічний університет IV 
рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

має намір одержати до-
звіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами 
виробничо-складських примі-
щень (проммайданчик №2), які  
розташовані за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Подільська, 44.

Викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферу від вироб-
ничої діяльності виробничо-
складських приміщень (уста-
новки спалювання для виро-
блення тепла)  становлять – 1,9 

т/рік.
Перевищень технологіч-

них та санітарно-гігієнічних 
нормативів в процесі вироб-
ничої діяльності немає.

Зауваження приймаються 
протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування інформа-
ції за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Коперни-
ка, 1, тел. 52-58-48, Управління 
житлово-комунального госпо-
дарства, благоустрою та еколо-
гії  Тернопільської міської ради.

- професора кафедри інфор-
маційної та соціокультурної ді-
яльності; 

- доцента кафедри економіч-
ної експертизи та аудиту бізнесу.

Вимоги до кандидатур на по-
сади: професора - науковий сту-
пінь доктора наук;

доцента - науковий ступінь 
кандидата наук.  

Термін подання документів – 
один місяць з дня опублікування 
оголошення. 

Перелік документів, які пода-
ються на ім’я ректора універси-
тету: заява про участь у конкур-
сі; особовий листок з обліку ка-
дрів; автобіографія; засвідчені в 
установленому порядку копії до-
кументів про вищу освіту, наукові 
ступені і вчені звання; список на-
укових та навчально-методичних 
праць і винаходів.

Додаткова інформація 
щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов 

оплати праці надається кадро-
вою службою. (Працівники ТНЕУ 
для участі у конкурсі подають за-
яву на ім'я ректора, оновлений 
список наукових та навчально-
методичних праць).

Документи надсилати за 
адресою: ТНЕУ, вул. Львівська, 
11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитись у вченого 
секретаря ТНЕУ за тел. (0352) 
47-50-62.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВИДАВНИЦТВО 

«НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН»

Коли і для кого 
застосування РРО у 2020 
році стане обов’язковим

Із 19 квітня цього року для ФОП - плат-
ників єдиного податку 2-4 груп застосуван-
ня РРО є обов’язковим: незалежно від обра-
ного виду діяльності, обсяг доходу яких про-
тягом календарного року перевищує 1 млн. 
грн; які здійснюють реалізацію технічно 
складних побутових товарів, що підлягають 
гарантійному ремонту; реалізовують лікар-
ські засоби, виробів медичного призначен-
ня та надають платні послуги у сфері охоро-
ни здоров’я.

Із жовтня перелік суб’єктів господарю-
вання, які мають використовувати РРО, роз-
шириться: торгівля або надання послуг че-
рез Інтернет; торгівля ювелірними вироба-
ми; продаж уживаних товарів у магазинах 
(група 47.79 КВЕД); ресторани, кафе, ресто-
рани швидкого обслуговування (крім прода-
жу води, молока, квасу, олії та живої риби з 
автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв 
та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфе-
тах загальноосвітніх навчальних закладів і 
професійно-технічних навчальних закладів 
під час навчального процесу); турагентства 
і туроператори; готелі та місця тимчасового 
розміщення (група 55.10 КВЕД); реалізація 
текстилю (крім продажу за готівку на рин-
ках); реалізація деталей та приладдя для ав-
тотранспорту, відповідно до переліку, який 
затвердить КМУ.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС 

у Тернопільській області.



№7 (343) / 19 лютого-25 лютого 2020 р. Наш ДЕНЬ Вітанняnday.te.ua20

ГОРОСКОП
З 19 по 25 лютого

ОВЕН 
Якщо сiмейний кон-

флікт не можна вичерпа-
ти, не варто утримувати 
одне одного. Згодом ви 
зустрiнете людину, з 
якою проживете щасли-
ве життя.

ТЕЛЕЦЬ 
Направте свою енер-

гію в мирне русло. Дуже 
важливо вирішувати 
труднощi, ґрунтуючись 
на справедливості.

БЛИЗНЮКИ 
Ви укладатимете ви-

гідні фiнансовi угоди. 
Водночас перiод не зо-
всім сприятливий для 
вирішення спірних пи-
тань зі страховкою та 
спадщиною.

РАК 
Можуть бути пробле-

ми з податковими та пра-
воохоронними органами. 
Ключем до вирішення 
подібних проблем є вмін-
ня робити правильний 
вибір. Усе буде добре.

ЛЕВ 
Колеги можуть стати 

каменем спотикання в 
реалізації планів і надій. 
Може з’явитися спокуса 
використати службові 
можливості в корисли-
вих цiлях.

ДІВА 
Матеріальні потреби 

можуть призвести до не-
рвових зривів. Не звер-
тайте увагу на дрiбницi, 
тодi вдасться уникнути 
неприємностей.

ТЕРЕЗИ 
Період несприят-

ливий для серйозних 
процедур чи операцій, 
пов’язаних зі здоров’ям. 
Вiдмовтеся на якийсь час 
вiд домашнiх клопотiв.

СКОРПІОН 
Багато залежить від 

уміння повірити у свої 
сили і розрахувати їх. 
Основною темою тижня 
будуть партнерські сто-
сунки.

СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся бути ліде-

ром. Дуже важливо при 
цьому зберігати дипло-
матичність i гнучкість у 
вирішенні питань.

КОЗЕРІГ 
Тиждень принесе са-

мостійність у бізнесі та 
партнерських відноси-
нах. Зiрки обiцяють хо-
роших партнерiв i повагу 
з боку колег.

ВОДОЛІЙ 
Зробіть справи, на які 

не вистачало сил і часу. 
Однак слід остерігатися 
надмірної активності.

РИБИ 
Хибне уявлення, що 

краще за вас ніхто не 
зможе зробити справу. 
При вирiшеннi важливих 
питань справжні цілі так 
i залишаться нереалізо-
ваними.

Вітаємо!
Щиру, хорошу людину, надійного партнера, 

члена Правління Ліги підприємців 
«Українська справа»

  Василя Михайловича Глембу
з Днем народження!

Шановний Василю Михайловичу!
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, родин-
ного затишку, благополуччя, добра, подальших 
успіхів у будь-яких починаннях, щоденних спра-
вах, сміливих планах та сподіваннях. Підтримки 
Вам від рідних людей, розуміння від колег. Хай 
збуваються всі Ваші мрії, нехай береже Вас доля, 
хай кожен день приносить тільки радість, а 
життя буде щедрим і багатим на добро.

З повагою - Ліга підприємців 
«Українська справа»

До цих гарних побажань 
приєднується

 і весь колектив 
«Нашого ДНЯ»!

А життя – як довга нива:
Коли сонце, коли злива,
Коли снігом замело,
Коли знов все зацвіло.
Вас вітаємо привітно,
Радості бажаємо, добра.
Сонячної днини,
Довголіття,
Доброго здоров’я Вам сповна. 
Щоб теплом наповнилась оселя,
Шанували друзі та рідня,
Будьте життєрадісні, веселі,
Хай Вас Бог оберіга щодня!

 Вітаємо!
Найкращу у світі матусю, 

лагідну і добру бабусю 
Лідію Павлівну Козак

з села Великі Вікнини Збаразького району
З Днем народження! 

Мила наша матусю, від усього серця ві-
таємо Тебе з Днем народження! Нехай Тобі 
ласкаво усміхається сонечко і дарує тепло, 
нехай птахи співають найвеселіші пісні. 
Нехай Твоє особисте свято принесе Тобі 
прекрасний настрій. Будь завжди такою 
ж красивою, доброю, ніжною. Нехай весна 
завжди цвіте в Твоїй душі. Миру Тобі, матусю, 
довголіття, добробуту і достатку. Бажаємо 
Тобі міцного здоров’я, удачі у всьому, нехай 
приємні новини щодня радують Тебе, нехай 
неодмінно здійсниться Твоя мрія. 

З любов’ю - дочка Софія з чоловіком 
Олександром та онучкою, син Микола. 

Вітаємо!
Дорогу сестричку

Ліду Павлівну Козак 
із 45-річчям!

Сердечно бажаєм в цей день особливий,
Щоб доля складалась яскраво, щасливо!
Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось,
Щоби всі Твої мрії та плани збувались! 
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
Удачу і радість дарує життя!
Щоб була здорова, а також багата,

 Щоб сміхом веселим повнилася хата. 
Як сон, негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба.
Хай Твої стежини стелить диво цвіт
На многая, многая, многая літ!

З повагою і любов’ю - сестри 
Катя і Зоя з сім’ями.

Вітаємо! 
Дорогу доньку, люблячу дружину 

і маму, добру сестричку, 
ласкаву бабусю 

Тетяну Євгенівну Таравську
із села Бичківці 

Чортківського району
З 60-річчям!

З ювілеєм сердечно вітаєм, 
Нехай сонячний буде Твій вік, 
Ми всією душею бажаєм 
Здоров’я, щастя і многая літ! 
Скільки років Тобі – не питаєм, 
Хай їх лічить зозуля в гаю, 
Ми із тими роками вітаєм, 
Що прийшли в цю чудову пору. 
Зичим радості, щастя людського 
І, звичайно ж, здоров’я міцного, 
Любові, натхнення і нових сподівань, 
Та здійснення усіх чудових бажань! 

З любов’ю – мама Валентина, чоловік Богдан, 
син Віктор з невісткою Юлією, сестра Люба з 

чоловіком, дочка Уляна, внучка Софійка. 

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів  можна безпосередньо  
у редакції  тижневика  “Наш ДЕНЬ“  або за телефоном (068) 364-08-54.

Ціна привітання - від 100 грн. Для передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

Співчуття
Колектив газети «Наш ДЕНЬ» 

висловлює щирі співчуття коле-
зі Ганні Михайлівні Крайнєвій-
Крисі, усій родині  з приводу 

смерті матері, бабусі, прабабусі  
Марії Іванівни Криси. 

Розділяємо ваш біль, сумуємо 
разом з вами. Адже дуже тяжко 
втрачати найрідніших, найдо-

рожчих людей. Нехай земля буде 
пухом вашій Мамі. Нехай там, у 
Вічності, буде легко і світло її 
душі. 

Вічна пам’ять 
і Царство Небесне!

Вранці у парку Топільче біля басейну, де 
збираються місцеві «моржі», відбуватиметь-
ся Зимовий фестиваль. 

У програмі - масове занурення, а також 
презентація рекордів любителя зимового 
плавання з Хоросткова Василя Шевчука. 

Планують встановити і новий рекорд 
Тернополя: «Розірвання руками відривного 
річного 365-сторінкового календаря». Роби-
тиме це Андрій Балабух із села Яблунів.

Будуть і змагання «моржів» із зимово-
го плавання, водні перегони на сноутюбах і 
серфінгах, змагання з канатом, на турніках, 
брусах, відтискання від підлоги на одній руці. 

Для гостей - рибна юшка, гарячий чай, 
глінтвейн. Триватиме свято з 10:00 до 14:00. 
А після цього влаштують перегони «моржів» 
на сноутюбах у Савич-парку.

Організатори - ГО "Клуб любителів зимо-
вого плавання "Нептун" і Тернопільська місь-
ка рада.

Олена МУДРА.

У Тернополі 
встановлять 

рекорд
Цієї неділі, 23 лютого, всі охочі 

можуть стати очевидцями 
нового рекорду міста.

Вітаємо! 
Добрих і відважних чоловіків, рятувальників, 

працівників 18-ї ДПРЧ
Андрія Ігоровича Палинського 

та Богдана Васильовича Гомзяка
з Днем народження!

Найкращих благ, чудових мрій,
Колегам ми бажаєм.
Хай буде радість у душі,
Робота надихає!
Ми колективно зичимо
Усього, що бажається.
Хай все трапляється в житті,
Найкраще відбувається!
Живіть з комфортом у душі,
З любов’ю в щирім серці.
І хай життя струмком дзвенить,
Прозоре, мов джерельце!

З повагою - колектив Козівського
 районного сектору та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини.




