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26 лютого - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 3-4, 
вдень 6-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.08, захід - 17.54. 

27 лютого - хмарно, мож-
ливий дощ, температура пові-
тря вночі 1-4, вдень 1-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.06, за-
хід - 17.56. 

28 лютого - хмарно, дощ зі 

снігом, сніг, тем-
пература повітря вночі 0-2 гра-
дуси морозу, вдень 1-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.04, за-
хід - 17.58. 

29 лютого - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
0-1 градус морозу, вдень 0-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.02, за-
хід - 17.59. 

1 березня - хмарно, сніг, 
дощ, температура повітря вночі 
0-1 градус морозу, вдень 2-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.00, за-
хід - 18.01. 

2 березня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 2-4 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.58, захід - 18.02.

3 березня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 6-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.56, захід - 18.04.

Погода в Тернополі й області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Няня для 
холостяка 11 стор.

Скільки 
заплатимо 
за  використаний
газ у лютому 6 стор.

Вітаємо!

Мудру, чарівну Жінку, 
чудову колегу, берегиню 
родинного вогнища, 
менеджера 
орендного 
підприємства 
«Іванівське» 
Теребовлянського 
району

 Софію Юріївну БІЛИК
з Днем народження! 

Є люди, з якими затишно і світло. Які ро-
блять цей світ кращим: своєю добротою, му-
дрістю, щирістю… Це – про Софію Юріївну Бі-
лик. Більше шістдесяти літ тому пані Софія 
приїхала з чоловіком, відомим аграрієм Анто-
ном Івановичем Біликом на Тернопільщину, в 
село Іванівку Теребовлянського району. Відто-
ді десятки років плекають щедрі врожаї, тво-
рять гарні справи, займаються благодійністю. 

Софія Юріївна поєднала у собі доброту і ві-
рність дружини, матері, бабусі і прабабусі. За 
порядність і людяність її шанують колеги, по-
важають односельці. Тож прийміть, шановна 
Софіє Юріївно, найщиріші вітання з нагоди Ва-
шого Дня народження! Хай кожна мить  буде 
сповнена гарним настроєм, душевними зустрі-
чами і плідною працею. Щастя і радощів у до-
мівку, здоров'я і благополуччя родині. Хай сон-
це заглядає у вікна, а щастя - в душу!

Вітаємо!

Мудру, чарівну Жінку, 
чудову колегу, берегиню 
родинного вогнища, 

Вітаємо сердечно
І хочем побажати,
Здоров’я, миру,  радості
І горя щоб не знати!
Щоб доля усміхалася,
Щоб зіроньки сіяли, 
Щоб ангели небесні
Вас скрізь охороняли!
Щоб здійснювались мрії
Усі, що забажали,
Й вітання, як сьогодні,
Багато літ приймали!
Щоб мали гарний настрій
І в будні, і в свята,
Бажаємо Вам щастя
На многії літа! 

З повагою – колеги,  
друзі, працівники 

підприємства і всі пайовики.

У Тернополі започаткували унікальне свято 
здорового способу життя та відсвяткували 34-й 
день народження клубу «Нептун»

Фестиваль «Галицькі моржі 2020»: 
змагання у крижаній воді, 
новий рекорд і серфінг у лютому

3  
стор.



№8 (344) / 26 лютого-3 березня 2020 р. Наш ДЕНЬ2 nday.te.ua Тема тижня

Ольга ЧОРНА.

З евакуацією 
українців чомусь 
затягували. 

Цікаво й те, що 30 
січня в «Борисполі» 
приземлився борт з 
українськими туристами, 
які відпочивали на 
китайському острові 
Хайнань. Їх евакуювали 
«Міжнародні авіалінії 
України». Але цей рейс 
не викликав особливого 
резонансу в суспільстві, 
констатує «Українська 
правда». 

Ще 3 лютого уряд розпо-
рядився «забезпечити невід-
кладну евакуацію громадян 
України». Виконавці - МЗС, 
МОЗ і МВС. Два тижні ці відом-
ства «невідкладно» організо-
вували евакуацію. Вірус по-
ширювався світом. А в Україні 
зростала паніка. Врешті, коли 
українська сторона вирішила 
усі питання з документами, 
літак… не прилетів. Це було 11 
лютого… 

Чи випадково обрали дату 
20 лютого? У владі кажуть: ні. 
Але українці не раз переко-
налися: випадковостей у нас 
практично не буває. І ця дата 
- день розстрілу Небесної со-
тні - виглядає невипадковою. 
Можливо, тому, аби і в нашій 
державі, і в світі менше гово-
рили про Революцію Гідності. 
Щоб цю тему поступово ви-
черпати зовсім...

Події навколо евакуації 
громадян з Уханю - епіцентру 
коронавірусу - збурили укра-
їнців. Одні вийшли на протес-
ти, бо не хотіли, щоб біля них 
розміщували евакуйованих. 
Інші називали такі акції ди-
кунством та наслідком про-
вальної інформаційної полі-
тики. Власне, останнє значно 
зіграло свою роль. 

Люди не довіряють ні вла-
ді, ні медицині. За останніми 
даними дослідження, прове-
деного соціологічною служ-
бою Центру Разумкова, Рада і 
Кабмін майже повністю роз-
губили підтримку українців. А 
щодо медицини - тут рейтин-
ги завжди були плінтусові.  

У Мінохорони нарікають: 
Україна - єдина країна у світі, 
яка так негативно зустрічала 
евакуйованих із Китаю своїх 
громадян. Це не так. Напри-
клад, у Франції запустили 
флешмоб: «Я не вірус - я люди-
на» - через раптову фобію на 
людей з азіатською зовнішніс-
тю. Масові протести були в Ка-
захстані. Минулого понеділка 
протестували в Румунії. 

А хіба в Україні не можна 
було підготувати заздалегідь 
приміщення? Поінформувати 
суспільство? Це - обов’язок вла-
ди. Але в нас прийнято трима-
ти інтригу, замовчувати прав-
ду, маніпулювати людьми...   

Окрема тема - «тітушки» 
серед протестувальників у Но-
вих Санжарах. Ці хлопці вчас-

но з’являються там, де «тре-
ба». Роблять свою справу й 
зникають. Чому їх досі не при-
тягнули до відповідальності. 
Адже «фейси» давно засвіче-
ні. Чия це «бригада»? І де та в 
якому образі ці «вірусологи» 
з’являться наступного разу? 

Приклалася також до цієї 
вакханалії Московія та окремі 
українські політики. Юрист-
кримінолог, голова Центру 
правових та кримінологічних 
досліджень Анна Маляр зазна-
чила: «Щоб захопити чи розва-
лити Україну, можна навіть не 
витрачати воєнне озброєння 
- достатньо Росії активізувати 
свої новостворені «війська ін-
формаційних операцій». Бачи-
ли, що творилося в соціальних 
мережах? До речі, саме росій-
ські ЗМІ найбільше накручу-
ють тему коронавірусу, сіють 
паніку. Цим уже навіть у США 
перейнялися. 

Крім того, за словами Анни 
Маляр, протести - це недовіра 
та страх перед владою і меди-
циною. Та провал комунікації 
влади зі своїми громадянами. 
Цим же жителям Нових Сан-
жар, як і мешканцям селища 
Микулинці на Теребовлянщи-
ні, ніхто нічого достеменно не 
пояснив. 

Стосовно політиків, то зга-
дати хоча б нардепа від партії 
влади Олександра Дубінсько-
го. «Ніхто не може привезти 
українців з Уханя у мій округ, 
порву за виборців» - «заспоко-

їв» «слуга» жителів Обухова на 
Київщині. І похвалився: усе ви-
рішив, евакуйованих з Китаю 
туди не повезуть. Цей же нар-
деп пізніше цькував «західня-
ків» за їхню позицію в цьому 
питанні. Зокрема, він на своїй 
сторінці у фейсбук написав: 
«Ніщо не підкреслює єдність 
країни краще, ніж траншеї пе-
рекопаних доріг на Західній 
Україні, де «чекають» співвіт-
чизників з Китаю, які прибу-
вають на карантин…»

Поки люди сварилися, 
протестували, в країні від-
бувалися неоднозначні речі. 
Зокрема, т.в.о. директора 
Держбюро розслідувань Іри-
на Венедіктова заявила, що 
для «справедливого і чесного» 
розслідування справ Майда-
ну треба скасувати закон про 
недопущення переслідування 
учасників Революції Гідності. 
Раніше за скасування закону 
про амністію учасників Май-
дану виступав ексзаступник 
адміністрації Януковича Ан-
дрій Портнов. Виходить, ті, що 
стріляли - герої? А ті, що боро-
лися за свободу та честь Бать-
ківщини, - злочинці? 

У цьому кіпіші провели в 
«Укрзалізниці» закупівлі на 

100 мільйонів гривень без 
тендеру.  

З початку цьогорічного 
епідсезону від ускладнень 
грипу померли 38 українців. 
Це озвучив 19 лютого Центр 
громадського здоров’я. 

В країні немає санепі-
демслужби і її не збирають-
ся відновлювати. Щоправда, 
обіцяють створити систему 
готовності до реагування. 

...Незважаючи на небезпе-
ку, коронавірус усе таки підда-
ється лікуванню. Станом на 24 
лютого, за даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, 
одужали понад 25 тисяч лю-
дей у світі. Померли - 2619. За-
гальна кількість інфікованих 
- 79360 осіб.

  А у вітчизняному МОЗ по-
відомили: готові до ще однієї 
евакуації українців з Китаю: 
чекають бажаючих. Хочеться 
вірити, в тих, хто зголоситься 
повернутися на Батьківщину, 
уже не кидатимуть камінням. 
А влада розмовлятиме з сус-
пільством, а 
не звинувачу-
ватиме його в 
усіх гріхах...  

«Із початком реформування медици-
ни в Україні Тернопільщина завжди була 
серед передових областей. Спільними 
зусиллями і завдяки постійній комуніка-
ції з вами ми успішно перезавантажили 
сільську медицину або, так звану, пер-
винну ланку охорони здоров’я. На черзі 
- болюче питання закладів вторинного 
та третинного рівнів. Наші пріоритети 
не змінились – якісна медична послуга 
повинна бути доступною для кожного 
пацієнта. Не змінилося і бачення того, що 
усі заклади мають бути у рівних умовах 
здорової конкуренції, тому працівник 
кожної лікарні має бути забезпечений 
якісним обладнанням та комфортними 
умовами», - наголосив Віктор Овчарук.

Також на нараді піднімалося питан-
ня правових проблем взаємодії в умовах 
трансформації охорони здоров’я, з яки-
ми зіткнулась Тернопільщина. Зокрема 
- на сьогодні 34 заклади області не мо-

жуть отримати ліцензію на надання ме-
дичних послуг від Міністерства охорони 
здоров’я і, відповідно, укласти договір з 
НСЗУ. Як зазначив начальник управлін-
ня охорони здоров’я Володимир Богай-

чук, це відбувається через відсутність 
прямої комунікації та затягування про-
цесу у міністерстві. Відсутність ліцензії 
та договору з НСЗУ до 28 лютого цього 
року загрожує залишити ці заклади без 
фінансування, передбаченого програ-
мою медичних гарантій. Загалом в Укра-
їні 80 таких лікарень.

Ректор Тернопільського національ-
ного медичного університету Михайло 
Корда говорив про проблему відсут-
ності шляхів реєстрації у Національній 
службі здоров’я України закладів вищої 
медичної освіти, в структурі яких нада-
вачами медичних послуг є університет-
ські лікарні.

Софія ПРОЦИК.

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Для медицини Тернопільщини 
важливо забезпечити усі заклади краю рівними 

технічними умовами для надання якісної послуги»
На цьому голова обласної ради наголосив під час зустрічі з представниками Національної служби здоров’я України.

«ХВОРА» медицина та недовіра до влади вивели 
українців на «КОРОНАВІРУСНІ» протести 

Одні українці 20 лютого молилися, інші - всіх і вся проклинали. Ця дата 
- знаменна для нашої країни - День Героїв Небесної Сотні. У цей час в 
2014 році українці продемонстрували світові духовну та героїчну велич, 
жертовну любов до своєї Батьківщини. А цього року світові медіа писали 
про «диких українців» у контексті евакуйованих з Китаю громадян. 
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Більше сотні людей не лише 
з Тернополя, а й з сіл і міст 
області, Києва та Львова 

зібралися у парку «Топільче» на 
фестиваль зимового плавання 
«Галицькі моржі».

- У лютому ми відзначаєм 34-й день 
народження нашого клубу, - розповідає 
Богдан Поломацканич, голова громад-
ської організації "Тернопільський місь-
кий клуб любителів загартовування та 
зимового плавання "Нептун"". -  Хотілось 
організувати щось незвичайне, щоби до-
дати драйву, заохотити прийти до нас 
на святкування тернополян. Ми дуже 
вдячні кожному, хто долучився до свята 
і віддав за нас свій голос під час "Гро-
мадського бюджету", адже це дозволило 
частково оновити локацію. 

На фестивалі вперше в історії Терно-
поля та України у зимовий період орга-
нізували перегони на серфінг-дошках та 
сноутюбах. Їх опановували відчайдухи 
- киянин Сергій Зеленецький та непту-
нець Іван Лесик. За сноутюбами на воду 
поставили серфінгові дошки, які також 
успішно довели до фінішу.

Сноутюби для фестивалю надав ке-
рівник "Савич-парку" Віталій Кирилов. 
Тернопільський віндсерфінговий клуб 
подарував нептунцям старі дошки для 
серфінгу - відтепер на них можна також 
плавати взимку. 

Одним з головних випробувань свята 
став заплив на дистанцію 25 метрів. Пер-
шими змагання розпочали жінки. Пред-
ставниці слабкої статі у холодній воді 
почувались комфортно, легко долаючи 
метри. Слідом за ними у воду пірнали чо-
ловіки. 

- Я ніколи в житті ще не заходив у 
воду взимку, - зізнається Андрій Балабух, 
учасник з села Яблунів Гусятинського 
району. - Відчуття важко передати. Ці 
метри подарували мені бадьорість і чу-
довий настрій. Дуже подобається приїж-
джати у Тернопіль в гості до нептунців. 
Вони до нас, ми до них. Здібні хлопці, й 
готують смачно!

Справжнім єднанням учасників фес-
тивалю стало спільне занурення з до-
вгими кульками в руках і вигуками: "Ми 
нептунці, ми моржі дружні, гонорові, 
долучайтеся до нас - будете здорові!"  
Очолив сміливців сам бог Нептун в осо-
бі найстаршого моржа клубу 76-річного 
Михайла Тихановича. Разом до флешмо-
бу долучились подруги - тернополянки 
журналістка Людмила Острозька та ви-
кладачка хімії Галицького коледжу Оль-

га Спільниченко. 
- Нам дуже імпонує така ідея 

об'єднання, насправді, це дуже весело і 
здорово, коли люди спільно заходять у 
зимну воду - енергетика просто шалена, 
- зізнаються жінки. 

Окрім плавання, флешмобу та роз-
ваг, цей недільний день подарував 
містянам новий рекорд для "Книги ре-
кордів Тернополя" - Андрій Балабух із  
Яблунова усього за 7 секунд розірвав 
щоденний відривний календар на 365 
сторінок. Рекорд зафіксували пред-
ставники "Книги рекордів", сертифі-
кат вручив міський голова Тернополя 
Сергій Надал. Разом з рекордсменом з  
Хоросткова Василем Шевчуком Андрій 
влаштував своєрідне шоу рекордів. Ва-
силь показав різні види відтискань на 
цвяхах, ножах, Андрій розривав колоди 

карт та номерні знаки. На заклик спро-
бувати повторити рекордні вправи, на 
диво, відгукнулись жінки-львів’янки - 
на ножах десять разів відтиснулась від 
землі Віра Мудра. 

Міський голова вручив учасникам 
"Нептуна" подяки. Шанувальники зимо-
вого купання передали Сергію Надалу 
лист із закликом доєднатись до клубу і 
разом завершити його ремонт. 

- Тоді наш клуб "Нептун" зможе на-
багато більше залучити людей, моло-
ді, зможе зустрічати гостей не тільки з 
України, а й з-за кордону, - зазначив Яків 
Сидорук, учасник клубу з 25-річним ста-
жем моржування. - Зимове плавання, 
наприклад, дуже розвинуте у сусідній 
Польщі, в інших країнах теж щороку про-
ходять чемпіонати із зимового плавання. 

На усіх, хто прийшов на фестиваль 

здоров'я, чекали смачні гостинці. На 
святі просто неба приготували смачний 
борщ з пампушками, рибну юшку, печену 
картоплю та глінтвейн. Майстерно спе-
ченим м'ясом почастував учасників тер-
нополянин Руслан Івашків.  

Окрім розваг у парку «Топільче», 
учасники фестивалю з інших міст мали 
можливість погуляти Тернополем, пока-
талися на ковзанці, за що вдячні Тарасу 
Ковальчуку та його Тернопільському ін-
формаційному центру. На жаль, через те-
плу погоду розтанув сніг у Савич-парку, 
тож сноутюби випробували на воді. Гості 
були дуже задоволені таким поєднанням 
змагання з розвагами та екскурсією міс-
том.

За першість із зимового плавання на 
дистанції 25 метрів змагались учасники 
з Тернополя, Києва, Хоросткова, Яблуно-
ва та Львова. Отож, перемогу здобули... 

Серед жінок у віковій категорії до 
50-ти років: перше місце - Лариса Гор-
лова, друге - Тетяна Повзюк. У категорії 
від 50-ти років: перше місце - Олексан-
дра Максименко, друге - Любов Бицак. У 
категорії від 60-ти років: перше місце - 
Алла Лопатка, друге - Віра Мудра, третє 
- Тетяна Рудка.

Серед чоловіків у віковій категорії 
до 35-ти років: перше місце - Олександр 
Карпов, друге - Іван Лесик, третє - Віктор 
Кіндрат. У категорії до 50-ти років: пер-
ше місце - Володимир Костецький, друге 
- Андрій Балабух. У категорії від 50-ти 
років: перше місце - Михайло Николи-
шин, друге - Сергій Зеленецький, третє 
- Олександр Омельницький.

Олена МУДРА, 
фото Івана ПШОНЯКА. 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ГАЛИЦЬКІ МОРЖІ 2020»: 

У Тернополі започаткували унікальне свято 
здорового способу життя та відсвяткували 

34-й день народження клубу «Нептун»

змагання у крижаній 
воді, новий рекорд 
і серфінг у лютому
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о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО, член 

Національної 
спілки 

журналістів 
України.

Як діяти в 
разі пожежі, 
дізнавалися учні й 

педагоги Чортківської 
ЗОШ №2. Працівники 
місцевої пожежно-
рятувальної частини №6 
провели в школі тактико-
спеціальні навчання. 
Вогнеборці разом із 
колективом й учнями 
відпрацювали дії в разі 
виникненні пожежі. 

За тактичним задумом, 
внаслідок короткого замикан-
ня електромережі спалахнув 
вогонь на другому поверсі у 
приміщенні книгосховища. 

Три шкільні дзвінки пролу-
нали гучно, сповістивши про 
момент, коли потрібно органі-
зовано вийти із будівлі школи. 
Учні в супроводі вчителів по-
спішили на шкільне подвір’я, 
де на них чекали працівники й 

адміністрація та школи. Керу-
вав евакуацією директор  шко-
ли Руслан Кульчицький. 

За кілька хвилин на 
подвір’я навчального закла-
ду прибула пожежна машина. 
Згідно з легендою, під час ева-
куації дві людини залишилися 
у приміщенні. На підмогу було 
викликано ще один екіпаж. 
Внаслідок злагоджених дій 

надзвичайників всіх вчасно 
евакуювали з приміщення. 

Підводячи підсумки, очіль-
ник школи подякував началь-
нику 6-ї ДПРЧ Чортківського 
РВ УДСНС в Тернопільській об-
ласті Миколі Погорецькому й 
заступнику начальника части-
ни Ярославу Сміхуну за успіш-
но організовані навчання.

Мар'яна ПОЛЯНСЬКА.

Перше нагадування про необхід-
ність поправити наше духовне життя 
ми чуємо вже в недільному євангель-
ському читанні про навернення За-
кхея (Лк. 19, 1-10), який збирав свій 
маєток, кривдячи людей. Коли Гос-
подь увійшов до його домівки, зігрів 
душу Закхея Своєю ласкою. Тоді згадав 
Закхей усі кривди, вчинені ним людям, 
і серце його здригнулося. І сказав він 
до Ісуса Христа: «Господи, половину 
добра свого я віддам убогим, а коли 
скривдив чим кого – поверну вчетве-
ро». Відразу Закхей з грішника стає 
на шлях поправи і в невимовній своїй 
радості чує з уст Христових, що йому 
прощаються гріхи: «Сьогодні прийшло 
спасіння дому цьому». 

У першу підготовчу неділю чита-
ється притча про митаря і фарисея 
(Лк. 18, 10-14), в якій розкривається 
шкідливість гордості і користь сми-
рення. Гордий і зарозумілий фарисей, 
прийшовши до храму, вихваляється 
своїми добрими ділами, а покірний 

митар усвідомлює свої гріхи, впоко-
рює себе перед Богом так, що не сміє 
навіть поглянути на людей, ані до неба 
звести очі. Покірний митар, сказав 
Господь, повернувся додому більш ви-
правданий, ніж фарисей. Християнин 
може навчитися смиренню, спогляда-
ючи Христа, втілене Божественне сми-
рення. Спаситель сказав: «Навчіться 
від Мене, бо Я лагідний і смиренний 
серцем» (Мф. 11,29).

На другу підготовчу неділю чита-
ється притча про блудного сина (Лк. 
15,11-32), в якій розкривається ко-
ристь покаяння і повернення гріш-
ника до Бога. Притча розповідає про 
крайню біду свавільного сина і про 
милосердя батька до нього, коли він 
покаявся. Церква підкреслює, що ка-
ючись, ми повинні усвідомлювати, 
що заплямували і втратили свою ду-
ховну красу, що ми далекі від свого 
правдивого життя, що ми втратили і 
продовжуємо все втрачати не  тільки 
в особливих гріхах і провинах, але і в 

найбільшому з усіх гріхів – у втраті 
любові до Бога.

Тема третьої –М’ясопусної неді-
лі – знову таки любов. Євангельське 
читання цього дня присвячене опові-
данню Спасителя про Друге Його при-
шестя у славі і про Страшний суд (Мф. 
25, 31-46). Тут говориться про любов 
християнську. Кожний з нас одержав 
у дар благодать любові Христової. 
Нам відомо, що для неї треба визна-
ння того, що в кожній людині є Боже 
творіння, відображене особливим спо-
собом. Нам також відомо, що на світі 
є хворі, голодні, саме тому, що їм від-
мовили в особистій любові. Нарешті, 
ми знаємо, що хоч би якими вузькими 
і обмеженими були наші можливості, 
кожний з нас несе на собі відповідаль-
ність за якусь частку Царства Небес-
ного, саме через те, що кожному з нас 
дано дар любові Христової. Ми будемо 
суджені за те, чи взяли на себе відпо-
відальність, чи виявили ми любов або 
відмовили у ній.

У четверту неділю, яка називається 
Сиропусною, читається Євангеліє з по-
вчаннями Спасителя, як треба пости-
ти. Першою умовою посту є відмова 
від того, щоб вважати бажання і вимо-
ги нашого тіла необхідними, а також 
зусилля звільнити дух від панування 
над ним тіла. Аби наш піст був справ-
жнім, треба, щоб він не був показним. 
Ми повинні постити не перед людь-
ми, а перед Богом. Друга умова посту 
– прощення. «Коли не будете прощати 
людям провин їхніх, то і Отець ваш 
не простить вам провин ваших» (Мф. 
6,15) – говорить Господь.

Тож поспішаймо, достойно і гідно 
приготуватися до далекої духовної 
подорожі, яка вже перед нами. До якої 
нас запрошує Наш Добрий Наставник 
і Порадник, Наш Учитель і Спаситель 
Ісус Христос.

У ТНЕУ бійців АТО 
навчатимуть англійської 

та польської мов 
На виконання соціальних програм підтримки учасників 

Антитерористичної операції та за сприяння управління со-
ціальної політики Тернопільської міськради, управління со-
ціального захисту населення Тернопільської та Збаразької 
районних держадміністрацій, Тернопільський національний 
економічний університет із 21 лютого організовує інтенсивні 
курси з вивчення англійської та польської мов і комп’ютерних 
інформаційних технологій (англійською мовою) для мешкан-
ців - учасників АТО м. Тернополя, Тернопільського й Збаразь-
кого районів.

Підготовка слухачів здійснюватиметься на базі Навчально-
наукового центру з вивчення іноземних мов Навчально-
наукового інституту інноваційних освітніх технологій. Після 
завершення навчання учасники проекту отримають свідо-
цтва про підвищення кваліфікації, а також сертифікат про 
рівень володіння англійською та польською мовами, згідно з 
Європейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Бажаючі можуть надіслати до 6 квітня на електронну 
адресу Центру (centrinozmov@tneu.edu.ua) такі дані: прізви-
ще, ім’я, по-батькові; е-mail; мобільний телефон; місце про-
писки.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: 
Майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус, каб. 3107). Тел.: 0352-47-
50-50*13-148; моб.: 067-708-73-29.

ПАСХА – початок нового життя
Піст і Пасха кожного року є для нас новим відкриттям і надбанням того, що було дане нам 

при хрещенні. Отже, коли ми починаємо нашу духовну подорож протягом Великого посту, то ми 
бачимо на кінці шляху нашу мету – Пасху, початок нового життя.

Школярі з Чорткова стали 
помічниками рятувальників

У Тернополі можна побачити 
вишиті рушники зі всієї України

Виставка діє в обласному краєзнавчому музеї
Відкрили її в межах проєк-

ту «Полотняний фольклор». 
Організатори запланували по-
казати особливості традицій 
вишиття різних регіонів Укра-
їни, аби вони постали єдиним 
національним орнаментом.

У проєкті зібрали рушни-
ки Черкащини, Чернігівщини, 
Сумщини, Львівщини, Жито-
мирщини, Київщини, Воли-
ні, Запоріжжя, Вінниччини, 
Хмельниччини. Є і вишиття з 
Тернопільщини.

Як розповіли в краєзнав-
чому музеї, у їхньому фонді 
зберігається 640 вишитих не-
повторних зразків. З них 570 
різновидів Тернопільщини, 36 
– інші регіони України. 

Зараз у музеї працюють над 
тим, аби зібрати в своїй колек-
ції вишиті рушники зі всіх об-
ластей. Адже кілька регіонів, 
яка виявилося, у ній не пред-
ставлені. 

Виставка діятиме до кінця 
березня.
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Психолог Інна МОНАЧИН про паніку 
навколо коронавірусу: 

- Чому українці так зреагу-
вали? Невже страх захворі-
ти такий сильний?
- Кожного разу події, які від-

буваються в світі, певному сус-
пільстві чи на  конкретній тери-
торії, несуть певне інформацій-
не навантаження. Як правило, 
на них буде відповідна реакція 
людей. Це природно. Деякі люди 
спокійніше ставляться до три-
вожних новин або мають розви-
неніше критичне мислення. Але 
є й інші - ті, хто і так перебуває 
у доволі тривожному стані. Вони 
найбільш піддатливі до паніч-
них настроїв. Останніми роками 
в Україні таких все більше. На це є 
свої причини. Це і складне мину-
ле українців, і невміння адекват-
но оцінити ситуацію, і зневіра до 
влади, і війна. І до цього потріб-
но ставитись з розумінням, здій-
снюючи певну роз’яснювальну 
роботу. 

- Розкажіть, як розпізнати 
паніку?  
- Найчастіше паніку розумі-

ють як прояв масового страху пе-
ред реальною чи уявною загро-
зою. Це стан періодичного жаху, 
боязні. При цьому особливість па-
ніки в тому, що ці емоції зроста-

ють у процесі взаємного заражен-
ня ними.

Розрізняють різні види пані-
ки. За масштабністю є індивіду-
альна, групова та масова паніка. 
Індивідуальна стосується влас-
них емоційних станів і пережи-
вань. Групова паніка включає від 
2-3-х до кількох десятків чи со-
тень людей. Масова охоплює ти-
сячі та більше людей.

Глибина охоплення описує 
ступінь панічного зараження сві-
домості. Тут можна говорити про 
легку, середню та повну паніку. 

Легку паніку ми всі з вами пе-
ріодично відчуваємо: наприклад, 
коли запізнюємось, поспішаємо 
чи чекаємо транспорт. Раптовий, 
несподіваний звук чи спалах теж 
можуть викликати легку паніку. 
Зовні це може проявлятися в зди-
вуванні чи стурбованості. 

Середня паніка характери-
зується вже дещо неадекватним 
оцінюванням реальності, зни-
женням критичності тощо. Типо-
вим прикладом може бути покуп-
ка товарів в магазинах, коли про-
гнозують підвищення цін. 

Повна паніка – найскладні-
ший вид, що характеризуєть-
ся афективністю, втратою свідо-
мого контролю своєї поведінки. 
Якраз у такому стані люди зазви-

чай можуть здійснювати хаотич-
ні дії, вчинки, які виключають ра-
ціональність та етичність. Кла-
сичними прикладами є опис па-
ніки на кораблі "Титанік", випад-
ки під час локальних конфліктів, 
стихійних лих, пожеж, вивержен-
ня вулканів тощо. 

- Скільки часу може трива-
ти паніка?
- За тривалістю паніка може 

бути короткочасною - від кількох 
секунд до кількох хвилин. Напри-
клад, втрата керування транспор-
том. Тривала паніка може бути 
від кількох хвилин до кількох го-
дин. Наприклад, при землетрусах 
- не дуже сильних і не дуже трива-
лих. Пролонгована паніка може 
охоплювати людей на тривалий 
час і поширюватись на більші те-
риторії. Прикладом є трагедія на 
ЧАЕС. 

- Після подій у Нових Санжа-
рах було багато розмов про 
те, що ситуації, яка виникла 
через евакуацію з Китаю, 
можна було уникнути. 
- Так, подібні речі можна попе-

редити. Для того, щоб не допусти-
ти паніки, перш за все потрібне 
своєчасне інформування людей 
про можливу небезпеку та спосо-

би протидії чи захисту. Тобто по-
трібно було дуже доступно пояс-
нювати, що таке коронавірус, які 
шляхи його передачі тощо. І ре-
тельніше готуватися до зустрічі 
того літака та карантину. 

Однак слід розуміти, що кож-
на подія, яка виникає, має свої 
причини та наслідки. Іноді на па-
ніці маніпулюють. Бо комусь ви-
гідно представити суспільство в 
тому чи іншому світлі. 

- Можете дати психологіч-
ні поради тим, хто піддався 
загальній паніці та дуже бо-
їться захворіти? 
- Фільтрувати інформаційний 

потік. У такі моменти дуже важ-
ливо зосередитися на своїх важ-
ливих справах, чимось себе за-
йняти. Коли мозок перемикаєть-
ся на інші завдання - стресова ін-
формація стає для вас не такою 
значущою. І ви справді усвідом-
люєте, що вірус або хвороба - це 
лише одна з частин повсякденно-
го життя. 

Взагалі для подолання схиль-
ності до паніки важливе розумін-
ня емоційних станів та власних 
ролей в них. Зрозуміти, що ви ак-
тивний суб’єкт у власному житті. 
Тому мозок перемикаємо на кон-
структивні завдання, а тілу даємо 
активність і хороше здорове на-
вантаження в русі.

- У світлі останніх подій що 
б ви побажали нам, україн-
цям?

- Толерантного ставлення 
один до одного, обізнаності про 
поведінку в масах, компетентно-
го керівництва, миру і порозумін-
ня. У таких ситуаціях суспільство 
набуває досвіду, нових знань та 
вмінь. 

Якщо повернутися до подій 
у Нових Санжарах, то розділя-
ти та засуджувати людей не вар-
то. Люди діяли відповідно до сво-
їх відчуттів. Поінформованості не 
було жодної. 

І в жодному разі не потрібно 
роз’єднувати, адже ми - одна краї-
на. Єдності усім нам.

«Розділяти та засуджувати 
людей не варто»

Ми запитали психолога, як не стати 
жертвою маніпуляцій та зберігати спокій 

навіть у найскладніших ситуаціях  
Українці в різних областях, на сході й заході країни, перекривали дороги й будували барикади, 
боячись, що до них привезуть евакуйованих з Китаю людей. Мешканці невеликих містечок і на 
Тернопільщини, і на Львівщині й, врешті, у Нових Санжарах на Полтавщині намагалися захиститися 
від смертельного вірусу. Натомість у далеко не найкращому світлі потрапили у світові новини.

Що ж відбулося біля тернопільських "Медоборів " 
і, врешті, у Нових Санжарах? 

Спершу трохи вже відомої передісторії. Отож, 
кілька тижнів інформаційний простір напо-
внювали новини про смертельний коронавірус, 
який поширився в Китаї. Згодом стало відомо, 
що Україна вирішила евакуювати своїх грома-
дян додому. Місце для карантину прибулих вла-
да тримала в секреті. За кілька днів до евакуації 
в різних містечках рознеслися чутки, що везуть 
до них. Люди на місцях багато років спостерігали, 
як у їхніх громадах занепадали медичні заклади. 
І не так легко було б переконати мешканців Ми-
кулинців чи Нових Санжар, що в їхніх санаторі-
ях зможуть забезпечити отой суворий карантин-
ний режим. Але влада навіть не спробувала роз-
мовляти з людьми на місцях. Хоча і самі люди не 
особливо намагалися протистояти панічним на-
строям. 

Завершилася історія тим, що наляканих учас-

ників протестів звинуватили у відсутності спів-
чуття й здорового глузду, а в Нових Санжарах все-
таки поселили евакуйованих. 

День евакуації з Китаю збігся з Днем пам’яті 
"Небесної Сотні", що мав би стати днем єднання. 
Натомість став днем розбрату. Це навело багатьох 
аналітиків на думку, що акція була спланована. 
Ким і заради чого, ми можемо лише здогадуватися. 

"Наш ДЕНЬ" вирішив поцікавитися у психо-
лога, як діють панічні настрої в суспільстві та як 
зберігати тверезе мислення, навіть якщо вашою 
свідомістю маніпулюють ззовні. 
Розповідає кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри психології 
Тернопільського національного 
технічного університету Інна МОНАЧИН.

Що відомо про 
коронавірус

Розповсюдження небезпечно-
го коронавірусу почалося з міста 
Ухань, яке згодом ізолювали. Вла-
да Китаю побудувала окремі лі-
карні для хворих.

Низка країн зупинили авіаспо-
лучення з Китаєм, але вірус по-
ширився на Італію, Фінляндію, Ні-
меччину, Канаду, Францію, Малай-
зію, Таїланд, Австралію, США, Сау-
дівську Аравію, Сингапур, В’єтнам, 
Камбоджі, Шрі-Ланку, Іспанію, 
Бельгію, Великобританію, Японію, 
Південну Корею, Непал, Канаду, Фі-
ліппіни, Іспанію, Швецію, Росію, Ін-
дію, ОАЕ, Бельгію, Єгипет, Іран, 
Ірак, Кувейт, Оман, Бахрейн і Аф-
ганістан.

В Україні жоден випадок зара-
ження Covid-2019 не підтвердив-
ся.

Італія стала першою в Євро-
союзі та третьою країною у сві-
ті після Китаю і Південної Кореї 
за кількістю заражених корона-
вірусом. Зважаючи на таку ситу-
ацію, з 25 лютого Генконсульство 
України в Мілані, за погодженням 
МЗС України, тимчасово призупи-
нило прийом громадян та видачу 
документів. За інформацією пре-
сслужби, робота консульства від-
новиться після того, як від регіо-
нальних органів влади Ломбардії 
будуть надані відповідні рекомен-
дації.

Мінохорони здоров’я України 
радить поки що утриматися від 
поїдок до Італії. В Іран також. 

У Всесвітній організації охоро-
ни здоров’я заявили, що нова епі-
демія коронавірусу «досягла сво-
го піку» в Китаї, але застере-
гли: сплеск захворюваності в ін-
ших країнах викликає глибоке за-
непокоєння, тому всі країни пови-
нні готуватися до «потенційної 
пандемії». З такою заявою висту-
пив у Женеві генеральний дирек-
тор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреє-
сус. «Цей вірус можна стримати», 
- наголосив очільник ВООЗ. 

У Євросоюзі мають намір зі-
брати 230 мільйонів євро для бо-
ротьби з цією хворобою на гло-
бальному рівні.
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Скільки заплатимо за  використаний газ у лютому

Інцидент стався 19 
лютого. З підозрами 
на харчове отруєння 

до лікарів звернулися 
студенти Тернопільського 
коледжу з посиленою 
військовою та фізичною 
підготовкою, що на 
Збаражчині. 25 учнів 
госпіталізували до 
інфекційного відділення, 
на цей час їх уже 
виписали. 

Для проведення аналізів 
експерти відібрали гігієнічні 
змиви, взірці питної води, го-
тових страв та продуктів харчу-
вання, а також провели санітар-
не обстеження харчоблоку. Пе-
ревірили фахівці й працівників 
кухні. Уже під час попереднього 
огляду виявилося, що в примі-
щенні харчоблоку не було жод-

них миючих засобів. Згодом ста-
ло відомо й про інші численні 
порушення санітарних норм. 

- Із 25 хворих, що були гос-
піталізовані, у 5 виділено норо-
вірус, - повідомили в обласному 
управлінні Держпродспожив-
служби. - В інших хворих виді-
лявся стафілокок, умовно пато-
генна флора. За даними лабо-
раторних досліджень харчових 
продуктів, готових страв, змивів 
з обладнання, кухонного посуду, 
взірців води питної, відібраних 
на харчоблоці коледжу, виділені 
патогенні збудники – сальмоне-

ла та стафілокок, бактерії гру-
пи кишкової палички. З 20-ти 
змивів у 19-ти незадовільні ре-
зультати - виділені бактерії гру-
пи кишкової палички та стафі-
локок. Такі результати свідчать 
про грубі порушення вимог са-
нітарного законодавства – тех-
нології та умов приготування 
страв, недотримання режиму 
дезінфекції, особистої гігієни 
персоналом їдальні. 

У зв’язку з результатами 
аналізів призупинили роботу 
харчоблоку. Наразі харчуються 
учні на базі Збаразької санатор-
ної школи-інтернату.

Працівники поліції відкри-
ли кримінальне провадження 
згідно зі статтею 325 ККУ - по-
рушення санітарних правил і 
норм щодо запобігання інфек-
ційним захворюванням та масо-
вим отруєнням. 

Софія БОРАК.

Наловив риби з 
Червоної книги

На Дністрі 
затримали 
браконьєра

За 200 гривень придбала дві 
літри меду, але втратила 
2 тисячі гривень. У пастку 

крадійки в Тернополі потрапила 
місцева мешканка, 1932 року 
народження.

- Потерпіла розповіла, що до неї під 
приводом продажу меду зайшла до квар-
тири невідома жінка. Вона запропонувала 
купити товар за доступною ціною. Прода-
вець почала спілкуватися з пенсіонеркою, 
а під час розмови дивилася, звідки бабу-
ся дістає гроші. Коли старенька розраху-
валася, невідома її відволікла, викрала зі 
сховку 2 тисячі гривень і пішла, - розпові-
ли в обласному управлінні поліції.

Зникнення грошей потерпіла вияви-
ла лише через три дні, тоді й звернулася 
до правоохоронців.  Бабуся описала підо-
зрювану. Виявилося, що від схожої жінки 
того ж дня постраждав 67-річний терно-
полянин.

- Чоловік також купував мед у невідо-
мої, яка подзвонила у двері його кварти-
ри. Він впустив незнайомку. Мед чолові-
кові сподобався, тож попросив залиши-
ти номер мобільного, аби передзвонити 
і замовити ще солодкого продукту. Про-
давець погодилася, а коли виходила з по-
мешкання, прихопила й мобільний теле-
фон пенсіонера, - додали в поліції.

Розшукати крадійку слідчим допоміг 
номер мобільного, який продавець меду 

залишила черговому “клієнту”. Підозрю-
вана виявилася жителькою Чернівецької 
області, 1983 року народження. Саме туди  
вона повернулася після злочинних “заро-
бітків”. 

У скоєному жінка зізналася. Їй інкри-
мінують статтю 185 ККУ - крадіжка. Пере-
віряють чернівчанку і на причетність до 
аналогічних злочинів.

Поліцейські звернулися із застере-
женням до мешканців міста та області. 
Не варто впускати до своїх помешкань 
сторонніх осіб, кажуть правоохорон-
ці. Також не слід купувати у незнайом-
ців жоден товар, навіть за неймовірно 
дешевими цінами, оскільки приємний 
продавець та співрозмовник може вия-
витися злодієм. Якщо ж ви чи ваші роди-
чі потрапили в пастку зловмисників, то 
не зволікайте, а одразу телефонуйте на 
лінію “102”.

Юлія НАГОРНА.

“Солодка” злодійка:  
і мед продавала, 

і обкрадала пенсіонерів

Діти отруїлися через антисанітарію
У військовому коледжі на Збаражчині, де захворіли  

27 студентів, виявили численні порушення 

До уваги споживачів 
природного газу!

ТОВ "Тернопільоблгаз" 
повідомляє:

Керуючись постановою Ка-
бінету Міністрів України від 19 
жовтня 2018 р. № 867 «Про за-
твердження Положення про по-

кладення спеціальних обов’язків 
на суб’єктів ринку природного 
газу для забезпечення загаль-
носуспільних інтересів у проце-
сі функціонування ринку при-
родного газу» (із змінами, вне-
сеними постановою Кабіне-
ту Міністрів України 24.01.2020 
№17), та іншими нормативно-

правовими актами ТОВ «Терно-
пільоблгаз» встановлена ціна на 
газ для потреб побутових спожи-
вачів (населення) та релігійних 
організацій (крім обсягів, що ви-
користовуються для проваджен-
ня їх виробничо-комерційної ді-
яльності), об’єкти газоспоживан-
ня яких розташовуються у меж-

ах території ліцензованої діяль-
ності з розподілу природного 
газу ПРАТ «Тернопільгаз».

ТОВ «Тернопільоблгаз» 
встановлено ціну з 01 лютого  
2020 року по 29 лютого 2020 
року (включно), яка стано-
вить 5 005,03 грн. за 1000 м³ (з 
урахуванням ПДВ, тарифу на 

транспортування ТОВ «Опера-
тор ГТС України», торговель-
ної надбавки постачальника 
природного газу).

Більш детальну інфор-
мацію можна отримати 
на офіційному веб-сайті 
товариства за адресою   
http://teroblgaz.com.ua

Надзвичайні події

Незаконне заняття 
рибним промислом 
інкримінують 

правоохоронці 
жителю Бучацького 
району. Порушника 
помітили представники 
громадської організації 
протидії корупції та 
моніторингу екології 
“Скеля” й зателефонували 
в поліцію. 

На місце події виїхала 
слідчо-оперативна група. Пра-
воохоронці встановили, що 
причетним до порушення за-
кону є мешканець села Набе-
режна Бучацького району.

- Чоловік виловлював рибу 

з човна забороненим знаряд-
дям - сітками. Серед улову по-
рушника виявили шість ви-
резубів вагою 16,2 кілограми. 
Ця риба занесена до Червоної 
книги України та охороняєть-
ся державою, - розповіли в об-
ласному управлінні поліції.

Правоохоронці вилучили 
знаряддя та весь улов. Поруш-
ник у скоєному зізнався, тепер 
йому доведеться відповідати 
перед законом. 

Поліцейські внесли да-
ний факт в Єдиний реєстр до-
судових розслідувань згідно 
зі статтею 249 ККУ - незакон-
не зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним 
промислом.

За інформацією УЦОЯО, як і 
в попередні роки, задовго 
до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 
соціальні мережі рясніють 
“привабливими” пропозиціями, 
зокрема різні канали в 
Telegram.

“Спритники за певну плату пропо-
нують випускникам та їхнім батькам 
придбати зошити сертифікаційних ро-
біт ЗНО-2020 із відповідями до них, за-
певняючи в надійності й достовірнос-
ті джерела інформації, щораз вигаду-
ючи нові схеми. Наприклад, для “пере-
конливості” надсилають лист із буцім-
то офіційної скриньки Українського 
центру оцінювання якості освіти. Безу-
мовно, купити можна що завгодно, але 
стовідсотково це не буде тест ЗНО”, - за-
значають в Українському центрі оці-
нювання якості освіти.

Окрім того в УЦОЯО наголошують, 
що в Центрі створено потужну систе-
му захисту інформації на всіх етапах 
підготовки та проведення ЗНО. Укла-
дають тести і друкують сертифікацій-
ні роботи в умовах суворої конфіден-
ційності.

“Окремо зазначимо, що деякі шахраї 
неправомірно ставлять наш логотип на 
свій сумнівний контент. За зміст таких 
матеріалів Український центр оціню-
вання якості освіти відповідальності не 
несе”, - йдеться у повідомленні.

Для підготовки до тестування учас-
ники зовнішнього оцінювання мо-
жуть користуватись платформою ЗНО 
онлайн, що містить усі тести ЗНО мину-
лих років, правильні відповіді на тести 
та коментарі до них.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні роз-
почалася реєстрація на ЗНО-2020.

Софія БОРАК.

В інтернеті 
продають 
фейкові  
відповіді на 
тести ЗНО

У мережі шахраї продають фейкові відповіді  
на завдання тестів ЗНО 2020 року.  

Про це повідомляють в Українському центрі 
оцінювання якості освіти
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Московія хоче втрутитись 
у вибори в США 

Росія має намір втрутитись у на-
ступні президентські вибори у Спо-
лучених Штатах. Про це повідомляє 
The Washington Post. Як пише видання, 
американська розвідка поінформувала 
одного з кандидатів у президенти Бер-
ні Сандерса про те, що РФ налаштована 
допомогти демократу у виборчих пе-
регонах. Натомість Сандерс зазначив, 
що Росія не має права якимось чином 
брати участь в американських виборах. 
Володимира Путіна кандидат у пре-
зиденти назвав «самодержавним бан-
дитом, який за допомогою інтернет-
пропаганди, розколює країну».

У 2019 році в Польщі 
наші люди витратили рекордну 

суму грошей 
Торік українці у Польщі витрати-

ли рекордну суму грошей, повідомляє 
аналітичний департамент Міжна-
родної компанії з аутстафінгу «Gremi 
personal» з посиланням на офіційні дані 
Центрального статуправління Поль-
щі (Główny Urząd Statystyczny - GUS). 
За 2019 рік загальна сума витрачених 
українцями коштів у Польщі сягає $2,14 
мільярдів, а в 2018-у вона склала лише 
$1,05 мільярдів. «Це негативна тенден-
ція для економіки України. Наша дер-
жава потерпає не лише від нестачі ро-
бочої сили, але й від того, що українці 
все більше надають переваг польським 
товарам», - заявив експерт з міжнарод-
ного працевлаштування та власник 
компанії з аутстафінгу «Gremi personal» 
Євген Кириченко, пише Економічна 
правда.

Генсек НАТО - про небезпеку 
нових російських ракет

Генсекретар НАТО Єнс Столтен-
берг попередив про небезпеку нових 
російських ракет, повідомляє Німець-
ка хвиля. Він зазначив, що нові росій-
ські ракети мобільні, їх легко заховати, 
і вони можуть досягти європейських 
міст протягом дуже короткого часу піс-
ля запуску. За словами Столтенберга, 
країни Альянсу вже почали вкладати 
кошти в розробку систем оборони.

У Франції «заборонили» 
хворіти - бракує лікарів

Мери 9 міст на заході Франції під-
писали псевдоуказ про заборону 
жителям хворіти і звертатись за ме-
дичною допомогою - таким чином 
очільники міст хочуть привернути 
увагу центральної влади до недо-
статньої кількості лікарів на місцях. 
Як повідомляє ВВС, у документі іро-
нічно додається, що люди можуть по-
їхати до Парижа, аби отримати доступ 
до ефективних медпослуг. Мери нази-
вають указ «символічним, але сильним 
актом», який повинен стати поперед-
женням для уряду. «На карту поставле-
но виживання нашої території. Уряд по-
винен взятися за вирішення проблеми», 
- сказав Домінік Дюмо, глава асоціації 
сільських мерів Сарта і мер муніципалі-
тету Ферсе-сюр-Сарт. За його словами, 
70 тисяч із понад 560 тисяч людей, які 

проживають в цьому районі, не мають 
доступу до лікарів. Кадрові проблеми, 
брак ліжок у лікарнях і закриття медза-
кладів - з цими негараздами зіткнулися 
жителі району.

У Парижі - нашестя 
постільних клопів 

У Парижі склалася надзвичайна 
ситуація, пов’язана з поширенням 
постільних клопів. У зв’язку з цим, 
французький уряд запустив гарячу лі-
нію, щоб консультувати містян з приво-
ду боротьби з паразитами, повідомляє 
The Guardian. У міністерстві житлового 
розвитку країни зазначили, що парази-
тів майже не було в Парижі з 1950-х ро-
ків, але останнім часом вони «відроди-
лися». У відомстві вважають: причиною 
збільшення клопів у місті став туризм 
- люди привозять паразитів із собою 
з подорожей. Крім того, комахи стали 
стійкішими до препаратів, призначених 
для їх знищення.

В Індонезії пропонують 
боротись з бідністю через 

одруження
Міністр освіти і культури Індоне-

зії Мухаджир Еффенді запропонував 
добре забезпеченим людям одружу-
ватися на бідних і таким чином пе-
ремогти нерівність. Як повідомляє 
видання The Jakarta Post, в країні ця 
тенденція не поширена через релігійне 
правило мусульман - «шукати під стать 
собі рівного». За словами Еффенді, 
люди неправильно трактують вислів: 
«Що буде, коли бідні шукатимуть інших 
бідних? Буде більше бідних. А це про-
блема для Індонезії». Міністр заявив 
про готовність прийняти спеціальний 
закон про міжкласові шлюби й допома-
гати парам із нестабільним економіч-
ним становищем з пошуком роботи.
У Данії за порушення ПДР у водія 

заберуть права та авто 
Попри те, що Данія входить до 

трійки країн ЄС з найбезпечнішими 
дорогами, її уряд планує посилити 
правила дорожнього руху, щоб скоро-
тити кількість аварій на дорогах. Аби 
зменшити кількість ДТП, чиновники 
пропонують конфісковувати у поруш-
ників посвідчення водія та авто. Роби-
ти це планується на місці. Тож водієві, 
який провинився, доведеться користу-
ватися громадським транспортом. Такі 
заходи пропонується застосовувати у 
разі перевищення швидкості більше, 
ніж удвічі, водіння у нетверезому стані, 
або якщо водій піддав небезпеці життя 
інших учасників дорожнього руху. Кон-
фісковані машини планують продавати 
на аукціоні, а виручені гроші належати-
муть державі. 

Штати ускладнили 
видачу грін-карт 

У США з 24 лютого почали діяти 
нові правила видачі грін-карт, за яки-
ми влада може відмовити у в’їзді або 
наданні карти іноземцям із низьким 
рівнем доходу. Як повідомили у пре-
сслужбі Білого дому, це нововведення 
«відновить основоположний правовий 
принцип, згідно з яким нові члени сус-
пільства повинні бути фінансово само-
стійними і не залежати від щедрості 
платників податків США». Зокрема, нові 
правила дозволяють владі визначати, 
хто саме потребує допомоги з боку дер-
жави, а кому можна відмовити у в’їзді 
або видачі грін-карти, виходячи з рів-
ня доходів або того, як 
часто людина користу-
ється програмами соці-
альної допомоги. 

Щось не так з урядом Гончарука
Рівень довіри до Кабміну відчутно 

знизився впродовж останніх місяців. 
Зараз повністю його діяльність підтри-
мують лише 6 відсотків українців. Про 
негативну динаміку сприйняття уряду 
свідчать результати дослідження Цен-
тру Разумкова, повідомляє 24 канал. 
Підтримують окремі заходи - 34 відсо-
тки опитаних, не підтримують - 51 від-
соток. А свою довіру - повну або частко-
ву прем’єр-міністру Олексію Гончаруку 
висловили приблизно 25 відсотків, не 
довіряють політику 63 відсотки україн-
ців. 
У 82,7% пенсіонерів пенсія нижча 

за прожитковий мінімум

82,7 відсотків пенсіонерів в Укра-
їні отримують пенсію, нижчу фак-
тичного прожиткового мінімуму, що 
нині складає 4 тисячі гривень. Про це 
заявила перша заступниця міністра со-
ціальної політики Наталія Ненюченко, 
передає пресслужба відомства. Вона за-
значила, що такий показник є пробле-
мою, яка потребує вирішення. Основний 
фактор низького пенсійного забезпе-
чення -  тіньова зайнятість. Чиновниця 
наголосила, що неналежне державне 
регулювання інклюзивності та доступ-
них послуг не дає можливості людям по-
хилого віку вести повноцінне життя та 
бути частиною соціуму.

Українці заплатили за винайм 
житла 158 нардепам

Більше третини нардепів отри-
мала компенсацію за проживання у 
Києві. Від початку роботи Верховної 
Ради 9-го скликання 158 нардепам ви-
платили майже 6 мільйонів гривень. 
Порівняно з жовтнем 2019 року, число 
парламентарів, які отримують компен-
сацію, зросло на 38 осіб, свідчать дані 
на сайті парламенту. Так, від початку 
роботи ВР 9-го скликання (29 серпня 
2019 року) і до кінця 2019-го парламен-
тарі отримали компенсації на суму 5,81 
мільйон. Громадський рух «Чесно» по-
рахував, депутати яких фракції найак-
тивніше відшкодували витрати за про-
живання. «Слуга народу» - 121 нардеп 
із 248; група «За майбутнє» - 10 із 22; 
позафракційні - 9 із 21; «Європейська 
солідарність» - 7 із 27; «Голос» - 4 з 20; 
«ОПЗЖ» - 6 із 44; «Батьківщина» - 1 із 
24. Серед цих 158 депутатів є 10, які за-
значили, що на момент обрання до Ради 
проживали в Києві. 
«Укртелеком» підвищує тарифи 

«Укртелеком» з 1 березня підвищує 
тарифи на стаціонарний телефонний 
зв’язок і проводове радіомовлення. 
Тарифи зростуть на 18-24 гривні. Про це 
повідомляє пресслужба компанії. Зокре-
ма, тариф «Домашній Безлімітний» ко-
штуватиме 123 гривні у місяць (замість 
99 гривень); «Домашній Базовий» - 117 
гривень (замість 94); «Простий» - 73,81 
гривні (замість 67,10). Проводове радіо-
мовлення з 1 березня подорожчає із 35 
до 45 гривень за місяць.

Торік українців стало менше на 
чверть мільйона

Кількість населення в Україні за 
2019 рік скоротилася на 250,8 тисячі 

осіб. І станом на 1 січня 2020 року скла-
ла 41 мільйон 902 тисячі 400 людей. А в 
січні 2019-го українців було 42 мільйо-
ни 153 тисячі. Лише в період із грудня 
2019-го по січень 2020-го року населен-
ня країни скоротилося на 20,3 тисячі 
людей, повідомляє Держстат. Також у 
відомстві зазначили, що кількість по-
мерлих перевищує число народжених: 
на 100 померлих припадає 53 новонаро-
джених.

Луганські окупанти заплатили 
Україні за воду 

58 тоннами монет
«Влада» непідконтрольної час-

тини Луганщини розраховується за 
спожиту воду українськими копійка-
ми. Про це Громадському.TV повідомив 
заступник директора Попаснянського 
районного водоканалу Євген Лисенко. 
«Представники» тієї сторони привозять 
гроші на міст у Щасті. У супроводі СБУ 
та поліції під’їжджає інкасаторська ма-
шина та інкасує гроші. Їх везуть у банк 
і кладуть на розрахунковий рахунок», - 
розповів Лисенко. І зазначив: якщо рані-
ше «ЛНР» розраховувалась гривнями, то 
зараз перейшла на копійки. «Вони при-
возять 58 тонн дріб’язку. Наші люди но-
сять ці 25-кілограмові мішки через міст. 
Думаю, вони глумляться над нами», - 
сказав заступник директора водокана-
лу. Міст у Щасті замінований, тому міш-
ки доводиться переносити вручну.

У КВУ не знайшли доказів 
існування партії «Слуга народу»

У партії «Слуга народу» немає жод-
ного офіційного працівника та «жи-
вого» осередку. Про це йдеться у заяві 
Комітету виборців України, передає те-
леканал «Прямий». Так, КВУ проаналі-
зував останній звіт «Слуги народу» про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за IV квартал 
2019 року (жовтень-грудень). Відповід-
но, в партії офіційно не працює жоден 
працівник і немає жодного місцевого 
осередку зі статусом юридичної особи. 
За даними звіту, партія загалом витра-
тила 479 млн. грн., однак із них жодної 
гривні на зарплату. КВУ відзначає: така 
ситуація може свідчити про тінізацію 
роботи в «Слузі народу», а зарплату 
можуть виплачувати в конвертах. «Де 
факто звіт партії показує, що «Слуга на-
роду» залишається переважно віртуаль-
ною політичною силою», - сказав голова 
КВУ Олексій Кошель.

Найбільша довіра до армії, 
найменша - до судів

З усіх органів влади українці най-
більше довіряють армії, свідчать ре-
зультати опитування Центру Разум-
кова. Збройним силам довіряють 69 
відсотків опитаних, ДСНС - 65, Держав-
ній прикордонній службі та Нацгвардії 
- 60 відсотків. Недовіра найчастіше ви-
словлюється державному апарату (чи-
новникам) - 77 відсотків, судовій сис-
темі загалом - 76, місцевим судам - 71, 
прокуратурі - 68, Спеціалізованій анти-
корупційній прокуратурі - 66, Націо-
нальному антикорупційному бюро - 65, 
Національному агентству з питань за-
побігання корупції - 65, Верховному 
суду - 64, Антикорупційному суду - 64, 
Конституційному суду - 60,5 відсотків.

Попередили 
про подорожчання цукру

Цьогоріч цукор може подорожчати 
на 10 відсотків через скорочення на 
30 відсотків посівної площі під цукро-
вий буряк. «Ціна на цукор прогнозова-
но зросте, адже разом із збільшенням 
попиту навесні розпочнеться його подо-
рожчання. Але це не є сигналом дефіци-
ту», - заявив гендиректор Pro-Consulting 
Олександр Соколов, пише AgroPortal.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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У рамках чемпіонату про-
відні інструктори провели 
майстер-класи з реанімації не-
мовлят і дорослих, надання до-
помоги пацієнтам з інсультом 
на догоспітальному етапі та 
швидкої евакуації постражда-
лих із транспорту. А далі вже на 
практиці учасники закріплюва-
ли отримані знання. 

Організатори чемпіонату 
креативно підійшли до форму-
вання завдань для учасників та 
обрали цікаві й нестандартні 
ситуації, з якими можуть зу-
стрітися у своїй роботі медики. 

- Ми робимо все, аби надати 
максимальної реалістичності 
конкурсу, - розповідає головний 
суддя змагань, професор Тер-
нопільського національного 
медичного університету Арсен 
Гудима. – Використовуємо гол-
лівудський макіяж, щоб рани 
чи пошкодження тіла вигляда-
ли справжніми. Серед інструк-
торів є фахівці, які навчилися 
накладати грим для таких зма-

гань за кордоном. Якщо сильна 
кровотеча у постраждалого, то 
є калюжа крові, якщо обвал в 
аудиторії, то на місці багато по-
жежників, поліції, метушня. Ми 
до деталей відтворюємо все, 
аби учасники могли поринути в 
атмосферу надзвичайної ситуа-
ції і максимально проявити всі 
свої вміння і знання. 

Всього командам довелось 
пройти 9 конкурсних етапів. 
Всі вони були важкими, заплу-
таними, але напрочуд цікавими 
та насиченими важливими де-
талями. Потребували не лише 
чіткого знання алгоритмів на-
дання екстреної медичної до-
помоги при таких станах, як ін-
сульт, падіння з висоти, інфаркт 
та інших складних ситуаціях, а 
й витривалості, фізичної підго-
товки, вміння зорієнтуватися 
на місцевості та блискавично 
реагувати. Зокрема, відтвори-
ли ситуацію падіння двох пара-
планеристів із Соколиної гори, 
захворювання двох немовлят 

на кір важкої форми, обвал в ау-
диторії зі студентами. 

- Звичайно, завдання не-
прості, але саме для цього і 
проводять конкурс, щоб ми на-
вчилися діяти у таких ситуаці-
ях, - розповідає Василь Яськів, 
учасник змагань, працівник 
Тернопільського обласного цен-
тру екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф. – До-
водиться працювати і розумово, 
і фізично. Ми наперед не знаємо, 
які у нас будуть конкурси. Перед 
стартом отримуємо легенду і 
виїздимо на виклик. А вже на 
місці бачимо, яка ситуація і ви-

рішуємо, як діяти. Все макси-
мально наближене до реальних 
умов, з якими ми зіштовхуємося 
щодня: відомо лише те, що роз-
повіли родичі чи людина, яка 
здійснює виклик. 

Перед змаганнями дуже 
важлива підготовка. Саме від 
того, наскільки відповідаль-
но та серйозно поставляться 
до цього команди, залежить їх 
успіх.

- Потрібно готуватися 1-2 
місяці, - додає Василь Яськів. - 
Ми інтенсивно працювали 15 
днів. На щастя, керівництво нам 
сприяло у цьому і ми приїхали 
на змагання належно підгото-
вані. До того ж наша щоденна 
робота – це теж величезна під-
готовка до таких конкурсів. 

Перевіряли та оцінювали 
роботу бригад 33 акредитова-
них судді та помічники суддів. 
Це професійні інструктори Єв-
ропейської ради реанімації із 
різних аспектів екстреної ме-
дичної допомоги, а також пред-
ставники молодіжного осеред-
ку цієї ради. 

Організатори «Кременець-
кого медичного ралі» переко-
нані, що цей конкурс значно 
підвищує рівень кваліфікації 
працівників екстреної допомо-
ги.

- Учасники мають змогу сво-
єчасно ознайомитися з новими 
стандартами екстреної медич-
ної допомоги та відпрацюва-
ти їх в умовах, наближених до 
реальності, - каже Арсен Гуди-
ма. – Більше, аніж двічі брати 
участь не можна – такі правила 
конкурсу. Адже для нас найваж-
ливіше, аби люди вчилися, вдо-
сконалювали свої вміння, а не 
приїздили щоразу одні й ті ж, 
щоб перемагати. 

У змаганнях також взяли 
участь вісім студентських ко-
манд із різних медзакладів 
України. 

- Ми всі ретельно готува-
лися до медичного ралі, - каже 
Каріна Крупка. – Це вже дру-
гий конкурс для нас з початку 
навчання. Ми розуміємо, на-
скільки наша професія важ-
лива. Спершу був страх перед 
цією справою. Але що більше 
практики, то більше починає 
подобатися те, що ми робимо. 
Ми відточуємо свої вміння на 
манекенах, а також їздимо на 
виклики з медиками. 

Переможцями конкурсу се-
ред дорослих стали команди з 
Хмельницького, друге і третє 
місце зайняли Волинь та Суми, 
серед студентів найсильніши-
ми були учасники з Донецько-
го медичного університету, на 
другому місці - парамедики з 
Тернопільського національно-
го медичного університету, а на 
третьому - учасники з Вінниці. 
Серед іноземних команд – пер-
ше і друге місце у команд з Кра-
кова, а третє у білорусів. 

Юля НАГОРНА, 
фото авторки та 

Миколи ВАСИЛЕЧКА. 

Аси на 
«швидких»

Як у Кременці обирали кращу бригаду 
екстреної медичної допомоги 

Рятували людські життя, шукали вихід у 
складних ситуаціях, мчали на виклики 
та шукали травмованих. У змаганнях 

«Кременецьке медичне ралі – 2020», які 
відбуваються вже вп’яте на території нашої області, 
взяли участь 27 найкращих бригад екстреної 
медичної допомоги з України, Польщі та Білорусі.
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народної медицини

Згідно з багаторазовим 
науковим 
дослідженням, сік 

алое благотворно впливає 
на весь шлунково-
кишковий тракт. За 
наявності суттєвих 
проблем з травленням 
народні цілителі 
рекомендують пити тричі 
на добу по 8-10 крапель 
свіжоприготованого соку 
алое. 

Досить часто стійкі хроніч-
ні закрепи супроводжують за-
хворювання шлунка. Сік алое 
ефективно допомагає впорати-
ся з такими неприємними про-
явами. Для запобігання хроніч-
них закрепів рекомендується 
тричі на добу приймати всере-
дину по чайній ложці свіжопри-
готованого соку рослини алое, 
приблизно за 30 хвилин до при-
йняття їжі. 

Як правило, при захворю-
ваннях шлунка характерний пе-
ріодичний біль, що супроводжу-
ється сильною нудотою, в де-
яких випадках блювотою. Без-
умовно, при таких симптомах 
необхідно терміново звернути-
ся до лікаря-гастроентеролога 
для проведення спеціального 
обстеження. Однак, поряд з за-
пропонованими медикаментоз-
ними лікарськими препарата-
ми, допомагає впоратися з бо-
лем алое. 

Чудовим домашнім лікар-
ським засобом, приготовленим 

на основі кімнатної рослини 
алое, є його використання ра-
зом з натуральним бджолиним 
медом. 

Для приготування цього 
ефективного лікарського за-
собу необхідно листочки рос-
лини алое деякий час виморо-
зити в морозилці. Час виморо-
жування становить приблизно 
два тижні. Потім підготовлене 
листя алое заливають водою у 
пропорційному відношенні 1:3. 
Приблизно через півтори годи-
ни відтискають одержаний сік. 

Отриманий таким чином сік 
змішують з натуральним медом 
і подрібненими волоськими горі-
хами Пропорції повинні бути на-
ступні: меду 5 частин, подрібне-
них волоських горіхів 3 частини, 
соку рослини алое одна частина.

Рекомендоване дозуван-
ня при вживанні такого при-
родного лікарського засобу: 
одна столова ложка за 30 хви-
лин до прийому їжі. Курс лі-
кування становить 1-2 місяці. 

Зефір -  
корисні ласощі 
Містить желатин, 
який зміцнює кістки 

У ста грамах зефіру містить-
ся приблизно 300 ккал, що значно 
менше, ніж в інших ласощах. Від ін-
ших солодощів зефір відрізняє те, 
що в ньому немає жирів, а тільки 
білки і вуглеводи, які не так небез-
печні для фігури. 

Цей десерт готують з цукру, 
фруктового пюре, яєчного білка і з 
желатину, агару або пектину. Агар і 
пектин мають рослинне походжен-
ня. Пектин отримують з яблук, цу-
крових буряків або гарбузів. 

Ця речовина виводить з орга-
нізму токсини, іони важких мета-
лів, знижує рівень «поганого» хо-
лестерину в крові, а також чинить 
противірусну дію. Агар виготовля-
ють з морських водоростей. В ньо-
му міститься багато кальцію, за-
ліза та йоду для зміцнення кісток 
і судин. Желатин – речовина тва-
ринного походження (виготовля-
ється з хрящів, сухожиль і кісток 
тварин). 

Зефір з желатином корисно 
вживати при переломах, тріщи-
нах кісток, він має відновлюючий 
ефект. 

Дієтологи визнали 
лимон чудовим 
очисним 

продуктом. Корисний 
цитрус включають 
до дієти, що сприяє 
виведенню з організму 
шлаків, і системи 
харчування для 
схуднення. 

Секрет у тому, що малень-
кий кислий фрукт благотвор-
но впливає на травний тракт. 
Численні дослідження пока-
зали, що вживання в їжу ли-
монів, як соку, так і шкірки, 
сприяє нормалізації процесів 
засвоєння поживних речовин. 
Разом з фізичними вправами і 
здоровим раціоном харчуван-
ня це сприяє зменшенню за-
йвих кілограмів. 

До того ж, вітамін С, яко-
го так багато в лимоні, підви-
щує імунітет у зимовий час, 
значна його кількість в орга-
нізмі прискорює процес оду-

жання при алергії, туберку-
льозі, ревматизмі, а перело-
ми, опіки і рани швидше заго-
юються. 

Лимони містять 7-8 % ли-
монної кислоти, чим не мо-
жуть похвалитися інші фрук-
ти. Ця речовина вступає у вза-
ємодію з іншими фермента-
ми і кислотами, стимулюючи 
травлення і виділення шлун-
кових соків. Навіть невели-
кий шматочок лимона здат-
ний благотворно вплинути 
на процес перетравлення їжі 
й знизити ризики підвищен-
ня цукру в крові.

Лікувальним властивос-
тям лимона і його вживан-
ня в їжу люди приділяли вже 
у давнину велику увагу. Згід-
но дослідженню, опубліко-
ваному в журналі американ-
ського Інституту харчування, 
пектин, що міститься в цедрі 
лимона, здатен на 4 години 
приглушити відчуття голо-
ду. Також вітамін C не тільки 

здатний мобілізувати захис-
ні сили організму на бороть-
бу з холодом, а також, згідно 
з твердженнями дослідників 
університету Арізони, сприяє 
ефективному травленню і, як 
наслідок, схудненню. 

Лимонний сік збільшує 
кислотність і, тим самим, до-
помагає засвоювати кальцій, 
який заміщає в клітинах жир. 
При цьому вживання лимона 

не означає, що людина пови-
нна сідати на жорстку дієту і 
відмовлятися від решти про-
дуктів. Вчені вважають, що 
можна продовжувати їсти на-
віть продукти з високим вміс-
том протеїнів, зокрема - сир. 
Все, що потрібно, - це стежи-
ти за тим, щоб щоденний ра-
ціон включав декілька сто-
лових ложок лимонного соку 
або трохи лимонної м`якоті. 

Вона багата на 
кислоти омега-3, 
які позитивно 

впливають на роботу 
головного мозку: 
покращують пам`ять 
і концентрацію уваги, 
запевняють фахівці з 
Університету Піттсбурга.  

А їхні колеги з Нортумб-
рійского університету у Вели-
кобританії додають, що нена-

сичені жирні кислоти омега-3 
покращують приплив крові 
до головного мозку. 

Крім позитивно впливу на 
роботу мозку, омега-3 також 
покращують стан судин і кіс-
ток, нормалізують рівень хо-
лестерину в крові, послаблю-
ють біль, захищають нервові 
клітини мозку.

Зазначимо, що кисло-
ти омега-3 також містяться в 
лляній і гірчичній олії.

Наприкінці 
зими люди 
дедалі частіше 

відчувають втому, 
що супроводжується 
зниженням 
працездатності, 
млявістю, апатією та 
іншим нездужанням. Щоб 
не дати їм можливості 
взяти гору, треба 
вже зараз вживати 
термінових заходів. 

Зверніть увагу на харчуван-
ня. Їжте більше сирих фруктів і 
овочів. Обов`язково включайте 
до свого раціону молоко, яєчні 
жовтки, сироватку. Людям, за-
йнятим розумовою працею, ре-
комендується щодня вживати 
продукти, в яких є фосфор, не-
обхідний для роботи мозку. До 

них належать волоські горіхи, 
арахіс, мигдаль, сочевиця, го-
рох, риба (особливо щука). За 
відчутної втоми слід їсти яко-
мога частіше натерту на терт-
ці редьку протягом декількох 
днів поспіль і запивати її сто-
ловою ложкою води. 

Чудовий засіб, що надає ба-
дьорості, - чай, приготований 
за індійськими рецептами. Для 
однієї великої чашки знадо-
биться 4 штуки кардамону, 4 
горошини чорного перцю, три 
зерна гвоздики, імбир і кориця 
на смак. Подрібніть прянощі в 
кавомолці, залийте отриманий 
порошок 250 мл ледь теплої 
води і варіть на слабкому вог-
ні 20 хвилин. За 1-2 хвилини до 
кінця додайте пучку звичайно-
го чорного чаю, трохи молока і 
чайну ложку меду. 

Пряний чай врятує 
від втоми та нездужання

Давній рецепт із Індії 

Сік алое оздоровлює 
шлунково-кишковий тракт

Тричі на добу по 8-10 крапель

Жирна морська риба 
захищає нервові клітини

Лимони очистять організм від шлаків
Сприяють травленню, знижують рівень цукру у крові
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Олесь прокинувся на 
світанку, бо серце так 
заболіло, наче голкою 

хтось вколов. Чого б це? 
Чоловік поволі пішов до 
кухні, випив кухоль води з 
цукром, так ще його покійна 
бабуся робила, коли були 
проблеми з серцем. Як німа 
тінь знову пошкандибав до 
спальні. Та заснути вже не міг. 
Думав про Галину, яка ось-ось 
мала повернутися з Польщі. 
Вона вже кілька років їздила 
туди на сезонні роботи. 

Тривога огортала Олесеву душу, 
коли думав про дружину. Вона так че-
кала на цей раз тих заробітків, та так 
збиралася, наче не на роботу, а кудись 
на фестиваль. Оце ж і люди в селі шеп-
талися, що злигалася вона з Петром 
і їдуть туди разом, як чоловік та дру-
жина, нікого не соромлячись. 

Не насмілився тоді Олесь погово-
рити з Галею, щось вияснити, бо лю-
бив її та боявся, що правдою чутки ви-
являться. А вона за три місяці тільки 
й три рази подзвонила. І то так сухо 
розмовляла, питала, як там кури та 
корова, а про нього ні слова. Син їх-
ній за кордоном. По студентській візі 
поїхав, то вже й роботу там знайшов. 
В далекій Америці тепер живе, сам 
себе забезпечує, та деколи і їм якийсь 
долар перепаде. Не треба жінці тієї 
Польщі, та де там – їде, наче вона ме-
дом намазана. 

Петро, Олесів однокласник, живе 
в іншому кінці села. Слизький тип, 
гендлювати любить. Жінка його, Уля-
на – вчителює. Дітей у них нема. 

- Що Галя знайшла у тому Петрові, 
він же бабій, все життя у гречку ска-
кав?.. 

Не встиг Олесь розігнати свої сірі 
думи і лишень одягнув спортивний 
костюм, як у двері постукали. Перед 
ним власними персонами, як гриби 
з-під дощу, виросли Петро та Галина. 
Галя така розпашіла, весела, сумки в 
коридорі ставить, а Петро починає:

- Ти, Олесю, чоловік розумний, 
бити-рубати мене не будеш, бо тим 
нічого не вдієш. Розлюбила тебе твоя 
жінка, тепер мене любить. І жити ми 
тепер будемо разом. Уже все виріше-

но. Ця хата Галининих батьків, так що 
звільни, друже, територію… 

А тут Галя підскочила, сльозу пус-
тила:

- Пробач, Олесю, жити без Петра не 
можу, відпусти мене, хочеш – на колі-
на стану. 

- Не треба! – обірвав її різко Петро. 
- Я все зрозумів. Щастя вам! Залишай-
теся! Я завтра прийду та заберу речі.

Він прожогом вискочив з хати, мов 
ошпарений, і подався куди очі див-
ляться. 

Церковний дзвін розсікав повітря 
над селом, піднімався високо і засти-
гав луною десь поміж хмарами. 

- А нині неділя, - сказав тихо Пе-
тро. - Така мені неділя настала – чор-
на.  

Плани різні крутилися в голові: ку-
дись за кордон поїхати, а, може, в місті 
на роботу влаштуватися, а може… по-
віситися… 

- А шляк би тебе, Олеську, трафив! 
– вилаявся сам на себе. - Чи ти здурів? 
Отакої ще. Не дочекаються голубки.

 Та й став молитися тихо, щоб віді-
гнати від себе гріховні думки. Незчув-
ся, як біля церкви опинився. 

- Добридень, газдо! Ти куди такий 
спортивний, на пробіжку? 

Перед ним стояла Уляна, святково 
зібрана, якась урочиста. 

- Та на край світу, жінко добра, ти 
ж, напевно, ще не знаєш?

- Не знаю і не хочу знати, хоча, здо-
гадуюся, – сумно мовила та.

- Ні, не здогадуєшся. Вони вже тут. 
Сказали, що не можуть жити один без 

одного, тому будуть разом. А я завтра 
заберу речі, занесу до тітки Клави, а 
сам кудись подамся. Світ широкий, та 
не без добрих людей. 

- Ото так! Кажеш, пішов до неї?  
Тоді все ясно, – геть по-вчительськи 
сказала Уляна.

- Я думав ти плакати будеш, – зди-
вувався Олесь.

- Я? Плакати? Чи, може, просити, 
щоб повернувся? Я плюну на нього, а 
того, на що плюю, вже не підніму ніко-
ли, – аж крикнула жінка.

- А знаєш що? Чого ми тут будемо 
стояти, вже люди зглядаються. Ходімо 
до мене, - додала. 

Взяла Олеся під руку і вони пішли. 
Трималися один за одного міцно, наче 
для кожного з них то була найміцніша 
у світі опора, і мовчали. Коли зачини-
лися двері, Уляна сказала:

- А я тебе більше нікуди не відпу-
щу. 

Так і сталося. Стали жити разом. 
- А вони жінками помінялися, - го-

моніли сільські чоловіки.
- А вони чоловіками помінялися, - 

шепталися сільські жіночки. 
Та Олесеві з Уляною було байдуже. 
Живуть вони душа в душу  вже де-

сять років, гарно господарюють та ра-
діють життю. А Петро з Галиною до-
нині десь за кордоном. Кажуть жер-
лися, як собаки, тай розійшлися, бо з 
підлості та зради добра ніхто мати не 
буде… 

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

«Будь скульптором 
своїх мрій», - про-
читала Олеся по-

бажання на обгортці міні-
атюрної плитки шокола-
ду. Сумно усміхнулася. По-
думала: вже пізно щось ви-
тесувати з надщерблених 
уламків її життя. Її двічі 
зрадили. Ні, тричі.  
Третій - син. 

Кажуть, сини найвідданіші чо-
ловіки. Олеся думала так само. 
Павло після того, коли від них пі-
шов батько, а потім і вітчим вия-
вився негідником, всіляко підтри-
мував матір. Навіть навчився го-
тувати, аби його найкраща у світі 
мама хоч трішки була щасливою. 
І вона раділа. Хвалила синову ку-
лінарію, навіть, якщо страва була 
пересолена, або дивного смаку.

Павло мріяв стати архітекто-
ром. 

- Я хочу зводити будинки, в 
яких буде багато сонця і щастя, - 
казав.

- Не думала, що ти романтик. 
А, взагалі, архітектура - це прагма-
тизм, розрахунок. Геометрія, а не 
поезія. 

- Мамо, в геометрії не тільки 
гострі кути. Є ще й еліпс, коло…

- Все, здаюся, романтику-
архітекторе…  

…Аби допомогти синові з на-
вчанням у виші, Олесі довелося 
займатися підробітками. Вона ви-
кладала історію в школі. Тепер до-
далося репетиторство. 

Павло підпрацьовував офі-
ціантом. Олеся сином гордила-
ся. Її племінник Ромко, син рідно-
го брата, вічно в комп’ютері стир-
чав. Братова гарувала за кордо-
ном. Ромко вивчав менеджмент. 
Але жодного дня після закінчення 
навчання за спеціальністю не пра-
цював. 

Брат, було, влаштував Ромка 
в магазин комп’ютерної техніки 
- там співвласником був його ко-
лишній армійський товариш. Але 
працювати від години до години 
хлопцеві не припало душі. Через 
кілька місяців поповнив ряди без-
робітних. 

А Павло був не таким. Брат 
своєму лобуреві його за приклад 
ставив… 

Аліса з’явилася в житті Пав-
ла, коли той навчався на передос-
танньому курсі. Донька викладача 
з іншого вишу. Познайомилися на 
спільній студентській вечірці. На 
Павла «западала» не одна дівчина. 
Високий. Симпатичний. Жарту-
вали: йому б у кіно зніматися. А в 
нього навчання, робота… Не було 
часу на побачення бігати. Але Алі-
са таки розбила хлопцеві серце. 

Манірна дівчина не хотіла, аби 
її коханий підпрацьовував офіці-
антом. Для неї це було непрестиж-
но. Павло послухав, роботу зали-
шив. Матері пояснив: через нау-
ку… 

Алісиним батькам не подобав-
ся її вибір. Не з їхнього кола. 

- У того твого… багато бідних 
родичів? - запитала матір.

- Та ні. Павло - єдиний син. З 
найближчих свояків лише рідний 
дядько. 

Тим часом Алісин батько «про-
бив» Павла через знайомого ви-
кладача.

- Хлопець тямущий, - розповів 
той. - Якщо йому допомогти, може 
зробити кар’єру. Він, я б сказав, 
найкращий на курсі. 

- Хоч це тішить…
І все ж батьки відмовляли Алі-

су від її вибору. Але марно…
…Олена з нечисленною роди-

ною почувалася на весіллі неком-
фортно. Вона не брала участі в 
підготовці до забави. Та й замож-
ні свати самі профінансували ве-
сілля. Вона хотіла допомогти, чим 
могла. Але ті сказали - нічого не 
треба. Самі спроможні влаштува-
ти єдиній доньці забаву. Через це 
також почувалася чужою на весіл-
лі рідного сина. 

- Не наше то свято, сестро, - 
прошепотів Оленин брат. - Ми тут 
нікому не цікаві. Зайві. Навіть Пав-
ло нас сторониться. 

- Що ти таке кажеш, Михайле? 
Павлові не до нас.

- Може, й не до нас. Але ти його 
матір. І, взагалі, міг би хоча на-
вчання закінчити. Останній курс, а 
в нього женячка. 

…Молоді оселилися в новій 
квартирі. Це був весільний пода-
рунок Алісиних батьків. Роботу 
Павло після закінчення навчання 
отримав у одній із хороших компа-
ній. За протекції свекра. 

Олена запрошувала Павла з 
Алісою на свої пиріжки-тортики. 
Кулінарія їй вдавалася. 

- Мамо, яка випічка? Аліса на 
дієті, - виправдовувався син.

- Павле, ти так рідко навідуєш-
ся до мене, наче не в одному місті 
живемо.

- Робота, мамо, робота. Мушу 
старатися. Зарекомендувати себе. 

…Олену почало поколювати 
біля серця. Такого раніше не було. 
Усе списала на роботу. 

- Хочу трохи відмовитися від 
репетиторства, - сказала Павло-
ві. - Відпочити. Лікар рекомендує.    

- Я… ми не зможемо допомог-
ти грішми, якщо… Тобто… Ні, мож-
ливо, зможемо, але не зараз. Гро-
ші пустили в бізнес. Я розповідав 
тобі, що Аліса вирішила…

- Та я ж нічого не прошу, - роз-
гублено перебила сина. - Просто 
сказала…

…Святослав, колишній одно-
групник, був закоханий в Олену. 
Навіть зізнався їй колись. Тільки 
дівчині було байдуже до непоказ-
ного, скромного студента, який 
після занять поспішав додому до 
хворої, лежачої матері. Й був за 
няньку для молодшої сестри. Свя-
тослав не відвідував студентських 
вечірок, тусівок. І був зовсім не 
модним. Олена не бачила Святос-
лава відтоді, як закінчили виш.

- Привіт, Олено, - статний не-
знайомець усміхався так, наче 
знає її все життя. 

- Доброго дня. А ви хто?
- Не впізнала… Я - Святослав. 

Одногрупник.

- Боже мій! Ти зовсім змінився. 
Такий імпозантний. Як твої спра-
ви? Де працюєш? Як живеш? 

- Ось так посеред дороги тобі 
все розповідати? - пожартував. - 
Ходімо на каву. 

Святославова матір давно по-
мерла. А тоді ніхто на їхньому кур-
сі не знав, що батько Святосла-
ва залишив сім’ю майже одразу, 
коли занедужала дружина. Хло-
пець був у дев’ятому класі. Сестра 
- в п’ятому.

- Навчився сам давати всьому 
раду. До речі, я гарно куховарю. 

- Чому ти ніколи про це не роз-
повідав?

- Навіщо? Аби пошкодували?
З цивільною дружиною в Свя-

тославового батька не склалося. 
Згодом виїхав за кордон. Там жили 
його близькі родичі. 

- Батько був інженером. І до-
бре тямився в ремонті машин. У 
нього розвалюхи могли їздити. Це 
пригодилося. Спочатку за кордо-
ном працював на господаря, потім 
відкрив свою справу. І через дея-
кий час, коли вже не стало мами, 
приїхав до нас вибачитися й пере-
просити. Це було нелегко, але ми з 
сестрою простили. А я «перевчив-
ся» з історика на бізнесмена. На-
віть не знав, що маю до цього хист. 
Батько допоміг фінансово. Тепер у 
нас із сестрою своя справа. Живе-
мо в столиці. Тут квартири не про-
дали. Це пам’ять про маму. Приїж-
джаємо, коли випадає нагода. Се-
стра заміжня. А я - підтоптаний хо-
лостяк. А ти як живеш, Олено? 

- Вийшла заміж після закінчен-
ня навчання. Через рік народила 
сина. А невдовзі розлучилася з чо-
ловіком. Закрутив роман з іншою. 
Спробувала стати щасливою вдру-
ге. Не повіриш: обранець зрадив 
мене… зі своєю колишньою дру-
жиною. Працюю в школі. У сина 
своя сім’я. 

…Святослав після цієї зустрі-
чі почав частіше навідуватися до 
рідного міста. Зустрічався з Оле-
ною. І мало не щодня телефонував 
їй. Вони обоє звикли до цього спіл-
кування. І врешті зізнався Олені в 
почуттях. 

- Нам уже по п’ятдесят. Люди 
говоритимуть… 

- Не відвертайся від мене вдру-

ге. І, взагалі, врятуй холостяка, - 
пожартував.  

…Коли Олена розповіла си-
нові, що збирається побратися зі 
Святославом, того наче оса вжа-
лила:

- Мамо, як не соромно?! У твої 
роки?! Аліса, до речі, вагітна. Хто 
буде дитину бавити? У неї фірма. 
Вона не зможе... 

- Я й не знала про вагітність. Ви 
вже вирішили, що я буду за няню?

- Ну… так. Алісині батьки та-
кож це підтримують. Якщо когось 
найняти, треба платити. І це буде 
чужа людина. 

- Ні, сину, я буду за няньку для 
холостяка.

- Що???
- Жартую. До речі, переберуся 

жити до столиці. В нього там чудо-
ва квартира. І ще: ми збираємось в 
подорож. Я ніде не була, зовсім не 
бачила світу, хоча роками розпові-
даю дітям про різні країни, події… 
Хіба я не маю права бути щасли-
вою?

- У твоєму віці нормальні мате-
рі дбають про щастя дітей і внуків, 
а не любов крутять. 

- Сину, що з тобою трапилось? 
Колись ти був зовсім іншим. До-
брим. 

- Як каже Аліса, добро в гама-
нець не покладеш. 

Павло гримнув дверима. 
…Зателефонував Святослав. 
- Маю ідею щодо подорожі. 

Як тобі Греція? Акрополь, Парфе-
нон, храм Зевса… Я був у цій кра-
їні. Фантастично… Олено, чому ти 
мовчиш? Образилася, що не по-
радився з тобою? Якщо не подо-
бається, оберемо інший маршрут. 
Просто, я подумав, тобі, як істори-
ку, це буде цікаво. І ще це роман-
тично.

- Я не мовчу, - мовила крізь 
сльози. - Я…

- Ти хвилюєшся? Плачеш… 
Щось сталося?

- Ні, просто я приміряю щас-
тя і… забула, де поклала свій ка-
пелюшок. Купила колись, думала, 
на море з сином поїдемо. Гарнень-
кий такий, світлого кольору. В Гре-
ції треба капелюшка. Там багато 
сонця…      

Ольга ЧОРНА.

Струни серця
*      *     *

Перлину-святість не топімо в бруді.
Це кришталево-чисте джерело,
Земна святиня, що довіку буде
Поводирем, що б з нами не було.

Не ждімо розуміння в дикім серці,
Воно не відчуває ритм душі,
Жалі сховаймо десь на дні відерця –
Поживу не здобудуть торгаші.

Минуле відпустімо без вагання,
Прочитана сторінка – не магніт.
Лиш наша віра, наче зірка рання,
Додасть відчути радості політ.

Галицька перлина
Тернополе, ти – галицька перлина.
В тобі квітує неземна краса;
Моєї долі – місячна стежина,
Одвічна гордість – зоряна яса.

Мов на долоні різнобарвна врода,
Що день у день милує ніжно зір.
Тебе люблю у будь-яку погоду –
Вельбучний красень, ладний осокір.

В герданці сяють дивовижні храми,
Росинкою іскриться диво-став,
Кохання-острів, люблений 

вітрами –
Палкі освідчення щораз вітав.

Широкі вулиці, алеї, парки –
Артерії живого джерела.
Ранкове сонце, всміхнене 

з-за хмарки –
Я в коси філігранно заплела.

Тернополе, омріяна відрадо, 
Дощі на скрипці вигравають блюз.
Я лиш піщинка, та безмежно рада –
До ніг тобі низесенько вклонюсь.

*      *     *
Струна надривно видихала блюз,
Її душа потрапила в тенета
Самотності, що мов 

іржавий шлюз –
Розтрощив всесвіт швидкістю 

ракети.
Смичок пір’їною торкнувся вій,
В палкі долоні загорнув 

страждання,
Вдихнув кохання у життя-сувій,
Шепочучи їй ладно без вагання:
В бокал не наливай крихких надій,
Спий вранішню росу нових світанків,
Вдягнися в диво-шати і радій –
Коханням пахнуть квіти 

біля ганку…

*      *     *
Ти мій дарунок, посланий з висот,
Хоча буває – часто нарікаю,
Та в ньому стільки рідкісних 

чеснот –
Я їх до серця щемно притискаю.

Подяку Господу несу щодня,
Прошу для тебе світлої дороги,
Моя молитва – осяйна броня –
Вінок на душу вдягне від знемоги.

Хай променяться наші диво-дні,
Погода в домі лагідна й привітна,
Душа виспівує мажор-пісні,
Горить вогонь,  невтомно 

сяє світло.  

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Сокровенне

Жінки… У згорток рук вони усі печалі
І болі пережитих лихоліть
Затисли міцно так, аби надалі
Між люди в майбуття не відпустить.
Ви, горді духом, вквітчані хустками,
Багаті на повагу земляків,
Вкраїнки, на коліна перед вами
Стають майстри планети всіх віків…

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці церковного хору Ганна Семирозум, Надія 
Костишин, Галина Велиган та Люба Матвійчук  (с. Ромашівка Чортківського району).

Няня для 
холостяка

Зі зради добра не буде Храм душі
«Дорога доню, 
тобі ніхто 
нічого не 
винен...»
У 1966 році інвестиційний 

аналітик Гаррі Браун на Різдво 
написав своїй дев'ятирічній 

доньці листа, якого досі цитують. 
Він пояснив дівчинці, що ніщо в 
цьому світі, навіть любов, не можна 
сприймати як даність.

…Привіт мила. Зараз Різдво і у мене звичай-
на проблема - який подарунок тобі вибрати. Я 
знаю, що тебе потішить: книжки, ігри, сукні. 
Але я дуже люблю тебе. Я хочу подарувати тобі 
щось таке, що залишиться довше, аніж на де-
кілька днів або навіть років. Я хочу подарувати 
щось, що буде нагадувати тобі про мене кожно-
го Різдва. І знаєш, мені здається, я вибрав пода-
рунок. Я подарую тобі одну просту правду, яку 
мені довелося засвоювати багато років. Якщо 
ти зрозумієш її зараз, ти збагатиш своє життя, 
і це захистить тебе від маси проблем у майбут-
ньому. Ось вона: тобі ніхто нічого не винен.

Це означає, що ніхто не живе для тебе, моя 
дитино. Тому що ніхто не є тобою. Кожна лю-
дина живе для себе самої. Єдине, що вона може 
відчути - це своє власне щастя. Якщо ти зрозу-
мієш, що ніхто не повинен організовувати тобі 
щастя, ти звільнишся від очікування неможли-
вого.

Це означає, що ніхто не зобов'язаний тебе 
любити. Якщо хтось тебе любить - значить, у 
тобі є щось таке особливе, що робить цю люди-
ну щасливою. З'ясуй, що це, постарайся зроби-
ти це сильнішим, і тоді тебе будуть любити ще 
дужче.

Коли люди щось роблять для тебе, це від-
бувається тільки тому, що вони самі хочуть це 
зробити. Тому що в тебе є щось важливе для 
них - щось, що викликає у них бажання сподо-
батися тобі. Але зовсім не тому, що вони тобі по-
винні. Якщо твої друзі хочуть бути з тобою, це 
відбувається не з почуття обов'язку.

Ніхто не повинен тебе поважати. І дея-
кі люди не будуть до тебе добрими. Але в 
той момент, коли ти зрозумієш, що ніхто не 
зобов'язаний робити тобі добро і що хтось може 
бути з тобою недобрий, ти навчишся таких лю-
дей уникати. Тому що ти їм теж нічого не винна.

Перехрестя долі
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У першій половині 
матчу господарі 
грали першим 

номером і мали 
щонайменше 3 нагоди, 
щоб потрясти ворота 
гостей.

На 20-й хвилині "Шахтар" 
все ж забив, але втрутився VAR. 
Патрік розігнав контратаку і, 
добігши до штрафної, віддав 
ліворуч на Мораеса. Після удару 
форварда голкіпер відбив м'яч 
на Марлоса, який потужно від-
правив сферу у ворота. Проте 
радість донеччан була перед-
часною. Відеоасистент підказав 
головному арбітру матчу Боббі 
Меддену, що був офсайд, тому 
взяття воріт було скасоване. 

На старті другої половини 
Тайсон видав розкішний забіг 
і пас у розріз, а Мораес пробив 
у голкіпера. На 51-й хвилині 
знову удача була на стороні гос-
тей з Лісабону. Ісмаїлі пробив з 
лівого кута воротарського су-
перника, м'яч влучив у стійку, 

а Коваленко не зміг зіграти на 
добиванні. 

Та все ж через 5 хвилин піс-
ля цього м'яч опинився у во-
ротах "Бенфіки" – Алан Патрік 
пробив з-за меж штрафного 
точно в правий нижній кут, без 
шансів для голкіпера - •1:0.

На 62-й хвилині стався не-
приємний для "Шахтаря" мо-
мент: м’яч все ж влетів у ворота 
господарів, однак не був зара-
хований.  Переглянувши VAR, 
рефері вказав на 11-метрову 
позначку, з якої португальці за-
били – 1:1.

На 72-й хвилині матчу Ві-
ктор Коваленко  вирвав перемо-
гу для "Шахтаря". Тайсон зумів 
вибороти м'яч на фланзі, віддав 
пас на Мораеса, і вже нападник 
від лінії поля прострелив на Ко-
валенка. Віктор пробив в дотик, 
і цього разу влучно – 2:1.

Таким чином, "Шахтар" про-
пустив вдома, але все ж поїде на 
матч-відповідь з перевагою в 
один гол. Друга гра "Бенфіки" з 
"Шахтарем" відбудеться 27 лю-
того в Лісабоні. 

Перемогу у 
медальному 
заліку здобула 

збірна Норвегії. В активі 
скандинавської збірної 
11 нагород (6 золотих, 3 
срібні та 2 бронзові).

Єдину нагороду наші біат-
лоністки завоювали 22 люто-
го у жіночій естафеті 4х6 км.

Збірну України у цій гонці 
представляли: Анастасія Мер-
кушина, Юлія Джима, Віта Се-
меренко і Олена Підгрушна.

Першою на дистанції стар-
тувала Анастасія Меркушина, 
яка на двох вогневих рубе-
жах допустила два промахи 
та передала естафету сьомою 
із відставанням у 37 секунд 
від лідерів гонки. На одну по-
зицію збірну України підняла 
Юлія Джима. Віта Семеренко 
допустила один промах на 
стрільбі лежачи та з другого 
додаткового патрона змогла 
закрити мішень у стійці. У 
підсумку українка прийшла 

восьмою, відстаючи від пер-
шого місця на 54 секунди.

Олена Підгрушна на остан-
ньому етапі продемонструва-
ла ідеальну влучність та після 
останньої стрільби вийшла 
на другу позицію. Однак, про-
пустила вперед спортсменку з  
Німеччини та у підсумку фіні-
шувала третьою.

А ось результати усіх фіні-
шів українців чемпіонату сві-
ту-2020:

Змішана естафета, 13 лю-
того – п’яте місце.

Спринт (жінки), 14 лютого 
- 4. Олена Підгрушна, 11. Віта 
Семеренко, 22. Юлія Джима, 
36. Валентина Семеренко.

Спринт (чоловіки), 15 лю-
того - 10. Дмитро Підручний, 
25. Артем Прима, 42. Сергій 
Семенов,

60. Антон Дудченко, 67. 
Богдан Цимбал.

Гонка переслідування 
(жінки) 16 лютого - 13. Олена 
Підгрушна, 19. Юлія Джима, 
39. Віта Семеренко, 43. Вален-

тина Семеренко.
Гонка переслідування (чо-

ловіки) 16 лютого - 24. Артем 
Прима, 30. Дмитро Підручний,

41. Сергій Семенов, 60. Ан-
тон Дудченко.

Індивідуальна гонка (жін-
ки) 18 лютого - 11. Анастасія 
Меркушину, 29. Віта Семерен-
ко,

37. Юлія Джима, 42. Вален-
тина Семеренко.

Індивідуальна гонка (чо-
ловіки) 19 лютого - 31. Сергій 
Семенов, 36. Артем Прима, 44. 
Руслан Ткаченко, 68. Антон 
Дудченко.

Одиночна змішана естафе-
та 20 лютого – десяте місце.

Жіноча естафета 22 люто-
го – третє місце.

Чоловіча естафета 22 лю-
того – четверте місце.

Мас-старт (жінки) 23 лю-
того -  24. Олена Підгрушна.

Мас-старт (чоловіки) 23 
лютого - 20. Артем Прима, 23. 
Дмитро Підручний.

22 і 23 лютого відбули-
ся матчі 19  туру української 
Прем'єр-ліги. "Шахтар" зберіг 
відрив від "Динамо" в 14 очок. 
Гірники на останніх хвилинах 
зуміли дотиснути "Десну". У 
цьому матчі вперше в історії 
українського футболу гол був 
скасований за допомогою VAR. 
"Динамо", в свою чергу, лише 

у компенсований час здобуло 
перемогу над "Ворсклою". 

Результати матчів:
"Маріуполь" - "Зоря" - 1:2;
"Динамо" - "Ворскла" - 2:1; 
"Карпати" - "Дніпро-1" - 1:1; 
"Олександрія" - "Колос" - 1:2; 
"Шахтар" - "Десна" - 1:0;
"Олімпік" - "Львів" - 0:1.

У Мадриді 
завершилася 
найпрестижніша 

серія міжнародних 
комерційних турнірів 
World Athletics 
Indoor Tour, проте 
імена переможців і 
переможниць стали 
відомими завчасно.

Переможниця зі стрибків у 
висоту серед жінок визначила-

ся 15 лютого у Глазго. Нею ста-
ла українка Ярослава Магучіх. 
Вона не брала участі в етапі 
у Бостоні, проте перемогла у 
Карлсруе (2,02 м) і Глазго (1,93 
м), чим і забезпечила собі пер-
ше місце у загальному заліку.

Марина Бех-Романчук 
стала переможницею туру зі 
стрибків у довжину. Українка 
виграла всі змагання, у яких 
взяла участь, - у Карлсруе (6,92 
м), Торуні (6,96 м), Глазго (6,90 
м) і Льєвані (6,90 м).

 

22 лютого у 
Броварах 
Денис 

Берінчик захищав 
титул WBO International 
(Всесвітньої боксерської 
організації) в легкій вазі 
(до 61,2 кг) у поєдинку 
проти Ектора Сармієнто.

За підсумками 12 раундів 
українець здобув перемогу за 
очками, одноголосним рішен-
ням суддів - 117:111, 116:112, 
118:110. Загалом на професій-
ному рингу Берінчик провів 
13 боїв та не зазнав жодної 
поразки.

*       *       *
23 лютого у Лас-Вегасі 

чемпіон світу у надважкій вазі 
за версією WBC (Всесвітньої 
боксерської ради) Деонтей 
Вайлдер зустрічався у бою-
реванші з Тайсоном Ф'юрі. У 
першому поєдинку у грудні 
2018 року було зафіксовано 
нічию, яка дозволила амери-
канцю зберегти титул. Ф'юрі 
активно розпочав поєдинок, 
захопив ініціативу та провів 
кілька небезпечних атак у 
двох стартових раундах.

У третьому раунді брита-
нець продовжував тиснути та 
змусив суперника клінчувати. 
Це не врятувало Вайлдера від 

нокдауну. Американець підві-
вся та протримався до гонгу.

Ф'юрі кинувся добивати 
суперника і у п'ятому раунді  
знову відправив його у нокда-
ун. Американець відчайдушно 
виживав у рингу, але досягнув 
лише локального успіху, коли 
рефері зняв у суперника очко 
за порушення правил. 

У шостій трихвилинці бри-
танець продовжив побиття 
суперника. У сьомому раунді 
Ф'юрі затиснув Вайлдера в 
куті та змусив рефері зупини-
ти поєдинок. 

Тайсон Ф'юрі став новим 
чемпіоном світу WBC у над-
важкій вазі. 

Біатлон: 

одна бронза - на всіх

В Україну повернувся 
великий футбол

Професійний бокс

Україна провально виступила на чемпіонаті світу-2020. 
Наша команда з однією бронзовою медаллю у скарбничці 
поділила восьме - шосте місця зі Швецією та Австрією.

Єврокубки: 
перша весняна перемога

20 лютого донецький "Шахтар" у 
Харкові переміг "Бенфіку" в рамках 1/16 
фіналу Ліги Європи – 2:1. Для гірників це 
був перший офіційний матч у 2020 році. 

Наші стрибунки  - 
найкращі світі

Марина Бех-Романчук
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Книга Ірини Мацко 
«Секрети українського 
щастя, або хюґе по-

українськи» вийшла у 
видавництві «САМІТ-КНИГА». 
Вперше авторка представила 
її на 26-му Форумі видавців у 
Львові. 

У День рідної мови, 21 лютого, від-
булася творча зустріч з Іриною Мацко у 
районній бібліотеці в Козові. На зустрі-
чі були присутні школярі, працівники 
книгозбірні, учасники літературно-
мистецької вітальні «Берегиня», пра-
цівники БДЮТ, працівники Козівського 

дитячого парку «Лісова пісня» та інші, 
небайдужі до книги й мистецтва люди.

Досліджуючи саме українське щас-
тя, пані Ірина показала власний погляд 
на те, яке воно, від чого залежить, чи 
щасливі українці, що вважали щастям 
наші прадіди та які рецепти зоставили 
нам, коли ми почуваємося добре, за-
тишно, спокійно.

- Це надто важлива тема для мене, я 
довго працювала над нею, а ще довше 
міркувала над тим, чи є в українців свої 
секрети щастя, – каже авторка. – Чим 
ми можемо поділитися та й самі звід-
ки можемо черпати силу, натхнення, 
де можемо заспокоїтися, відновитися і 
коли нам просто добре? Моменти коли 
добре, вміщують у себе дуже багато. 
Ключовими цінностями українців за-
вжди були кохання, родина, право віль-
но господарювати на своїй землі.

Ця книга - погляд на наш унікальний 
рецепт щастя по-українськи, на наше 
вміння бути щасливими. Ця книга, щоб 
зрозуміти, що таке щастя, знайти його 
для себе навіть у маленьких дрібничках, 
які наповнюють наше життя.

Познайомитись з цією  та іншими 
книгами Ірини Мацко можна в Козів-
ській районній бібліотеці.

Любов РУБАШЕВСЬКА, 
завідувачка відділом обслуго-

вування Козівської центральної 
районної бібліотеки.

Ірина Мацко дослідила 
секрети українського щастя 

Тернопільська письменниця і казкарка 
присвятила цьому свою нову книжку 

 У родині Лесю Українку називали 
Лариса, Леся, Зея, Мишолосія. Ім’я 

Зея, або Зеїчок, походило від назви сор-
ту кукурудзи «зея японіка» (тонка, як 
стеблина), так її називала мама. Ім’я 
Мишолосія ділилось навпіл – так на-
зивали Лесю і її брата Михайла, з яким 
письменниця була дуже близька.

 Маленька Леся була дуже хоро-
брою. Ще в дитинстві вона боя-

лась ночі і хижих звірів, проте боролася 
зі своїми страхами і бігала по ночах в 
сусідній ліс – щоб побачити русалку.

 У 6 років Леся Українка навчилась 
шити й вишивати, могла годи-

нами займатися рукоділлям. У зовсім 
дитячому віці навіть задумала виши-
ти батькові сорочку. На іменини мамі, 
батькові і братові Михайлові дівчинка 
щороку дарувала свої чудові вишивки.

Вона вишивала й мережила соро-
чечки, рушники для братів, сестер, ро-
дичів, знайомих. А незадовго до смерті 
писала матері, що, коли вже нічого не в 
силах робити, то лежачи вишиває.

Одна з вишитих сорочок Лесі Укра-
їнки донині зберігається у Волинсько-
му краєзнавчому музеї.

 Садиба Косачів розташовувалась 
на окраїні села, де були найкращі 

землі. У розпорядженні родини було 
500 гектарів землі, включно з лісами, 
ріллею та чотирма гектарами саду. 
Аби тримати в порядку садибу, родина 
Лесі Українки мала найманих робітни-
ків.

На території колишніх володінь 
розташовується Лесин кадуб – джере-
ло й криниця. Колись на місці джерела 
росла прадавня верба, змальована в 
«Лісовій пісні». Кажуть, що на терито-
рії колишньої садиби Косачів захова-
ний косачівський скарб.

 У дев’ятнадцять років Леся Укра-
їнка написала для молодшої се-

стри підручник «Стародавня історія 
східних народів».

 Першим справжнім коханням Лесі 
Українки був її друг по нещастю — 

хворий на сухоти революціонер Сергій 

Мержинський. Вони познайомилися в 
Ялті в 1897 році, приїхавши на лікуван-
ня. Йому було 27 років, їй — 26. Він на-
зивав письменницю «Леся-Ларочка». 
Сергій помер на руках у Лесі в Мінську 
від туберкульозу легенів. Після цього 
Леся Українка написала поему «Одер-
жима».

 Офіційним чоловіком Лесі Укра-
їнки став Климент Квітка, мо-

лодший за неї на 10 років. Коли Леся 
оголосила про своє рішення вийти за 
нього заміж, її мама була категорично 
проти. Однак характер у Лесі був рішу-
чий. Вона повністю відмовилася від 
батьківських грошей і пішла до Кли-
мента, щоб почати з ним нове, само-
стійне життя.

Одружившись, Климент довів Лесі 
своє щире почуття. Він щосили нама-
гався зібрати гроші для лікування дру-
жини, продаючи для цього все нажите. 
На виручені кошти Леся лікувалася в 
Європі у найкращих лікарів, але хворо-
ба продовжувала прогресувати...

 В останні роки життя очі Лесі 
Українки набули надзвичайно-

го блакитного кольору. Цікаво, що до 
того вони не мали настільки інтен-
сивного забарвлення. Цей факт дійсно 
дивував усіх довкола, адже очі поетеси 
були наче неземні. Про це згадує у своїх 
спогадах Лесина сестра Ісидора Косач-
Борисова. 

8 ВІДОМИХ і НЕВІДОМИХ фактів про Лесю Українку 
25 лютого – 149 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) 
видатної української письменниці, поетеси, перекладача, громадської діячки. З нагоди 
цієї вагомої дати ми зібрали десять цікавих фактів про видатну українку.
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
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, 05.25 #ВУкраїнi.
13.40, 03.30 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.10 UA:Фольк.
16.15 Д/с “Дикi тварини”.
17.25 Перша шпальта.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.35 “Зворотнiй вiдлiк”.
00.00 Х/ф “Тебе нiколи тут не було”.
01.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
02.30 Погода.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

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

00.20, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 18.00 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.00, 14.05 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.05 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.40 Т/с “Мишоловка для кота”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.30 “Голос країни 10”.
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 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Слiди апостолiв”.
14.00 Х/ф “Код Червоний”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Голос янгола”.
00.45 Т/с “Банкiри”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с “Вiддiл 44”.
05.55 Громадянська оборона.

06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.20 Х/ф “Пiдривники”.
12.35, 13.20 Х/ф “Бiла iмла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Х/ф “Викрадена 2”.
17.00 Х/ф “Викрадення”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Х/ф “Повiтряний маршал”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.
03.20 Я зняв!

ÑТБ
06.30 Експерименти.
10.15, 12.10 Т/с “Коли ми вдома”.
13.10 МастерШеф.
16.30, 18.05 Т/с “Слiпа”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55, 22.40 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
23.40 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.00, 04.10 Абзац.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф “Прогулянки з динозавра-

ми 3D”.
07.50 Вар`яти.
09.20 Дiти проти зiрок.
11.20 Х/ф “Книга джунглiв”.
13.20 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

краю свiту”.
16.50, 19.00 Вiд пацанки до панянки.
21.00 Х/ф “Я - робот”.
23.10 Х/ф “Дитя робота”.
01.20 Т/с “Чаклунки”.
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 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, 02.00 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Три сестри”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Ключi вiд минулого”.
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.30 Х/ф “Легкi грошi”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Мiсто на кордонi”.
02.00 Х/ф “Суперстюард”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 16.50, 20.50, 03.05 “Випадковий 

свiдок”.
06.35 Х/ф “Невловимi месники”.
08.05 Х/ф “Знову невловимi”.
10.45 Т/с “Закон i порядок”.
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.00, 03.30 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
22.30 Т/с “Мiст”.
00.45 Х/ф “Контракт”.
04.10 “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, 15.30, 23.30 Країна У.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 М/ф “Тед-мандрiвник i таємниця 

царя Мiдаса”.
16.00 Сiмейка У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Зiрконавти.
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.
08.20, 01.30 Правда життя.
10.05, 00.20 Речовий доказ.
11.15 Технологiї їжi.
12.05, 20.00 Мисливцi за торнадо.
12.55 Вижити в дикiй природi.
13.50 Мiсця сили.
14.40 Iсторiя Києва.
15.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 НЛО з минулого.
17.10 Сiяя: з нами у дику природу.
18.10 Пiд iншим кутом.
19.10 Вiйна всерединi нас.
20.55 Заборонена iсторiя.
22.30 Замерзла планета.
02.25 Скептик.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.20 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
13.40 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.50 Х/ф “У моїй смертi прошу вини-

ти Клаву К.”
17.10 Х/ф “Справа була в Пеньковi”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Х/ф “Село янголiв”.
22.40 “Рiзнi долi”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.50 “ДжеДАI”.
11.15 “Загублений свiт”.
14.00 “Помста природи”.
14.25 Х/ф “Королi вулиць”.
16.25 Х/ф “Хiтмен: Агент 47”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.40 Х/ф “Королi вулиць 2”.
02.05 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.

11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя Великого вибуху”.
17.50 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.50 Мамареготала.

Профiлактика.
05.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05 Санний спорт. Кубок свiту. Кенiгсзе. 

Чоловiки. Спроба 1.
00.35 Санний спорт. Кубок свiту. Кенiгсзе. 

Чоловiки. Спроба 2.
01.05 Санний спорт. Кубок свiту. Кенiгсзе. 

Змiшана естафета.
01.35, 04.00, 06.40, 16.45 Велоспорт. Кюр-

не - Брюссель - Кюрне.
02.30, 08.00 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. 

День 5.
04.40 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 1.
05.10 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 2.
07.20, 16.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Het 

Nieuwsblad.
09.30 Снукер. The Players Championship. 

Фiнал.
11.00, 17.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла 

Туїль. Жiнки. Комбiнацiя. Слалом.
12 .00 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Супергiгант.
12.45, 18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

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

14.00, 19.15 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Лахтi. HS 130.

15.00 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Сьомий етап.
20.25 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. 

Дюсельдорф.
21.00 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 

форпост”.
21.30 Олiмпiйськi iгри. “Незабутнi мо-

менти”.
22.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Shredding Monsters.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
05.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
05.55 Програма передач.
06.00, 11.45, 22.20 Yellow.
06.10 Лейпцiг - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини.
08.00, 13.45 Топ-матч.
08.10 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 “Великий футбол”.
11.55 Реал - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Лечче - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 20.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Колос - Карпати. Чемпiонат України.
18.15 Боруссiя (Д) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.30 Хет-трик: Рiвалдо. Золота колекцiя 

Лiги чемпiонiв.
20.35 Мiлан - Барселона (2000/2001). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.45 Львiв - Александрiя. Чемпiонат 

України.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.00 Новини.

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

09.30, 04.05 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, 03.30, 05.25 #ВУкраїнi.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Нашi грошi.
22.10 Святi та грiшнi.
00.00 “Зворотнiй вiдлiк”.
01.45 Своя земля.

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”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.45 Т/с “Мишоловка для кота”.
22.45, 00.40 “Одруження наослiп”.
02.20 Т/с “Школа”.

Iíòер
05.30 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Святковий переполох”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським.
23.45 Т/с “Голос янгола”.
00.50 Т/с “Банкiри”.
03.20 “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.
10.15 Х/ф “Бiла iмла”.
12.05, 13.20 Х/ф “Повiтряний маршал”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Пес”.
17.00, 21.20 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.15 Х/ф “Iгри патрiотiв”.
00.25 Х/ф “Бездоганна репутацiя”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
05.35 Експерименти.
09.25, 11.55 Т/с “Коли ми вдома”.
12.55 МастерШеф.
16.30, 18.05 Т/с “Слiпа”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
22.40 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 Вар`яти.
09.20 Х/ф “Безсоромна подорож”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто проти блондинок.
21.00 Х/ф “Робот Чаппi”.
23.10 Х/ф “Четверо проти банку”.
01.10 Т/с “Чаклунки”.
02.10 Зона ночi.
04.10 Абзац.

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

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

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

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

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

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

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

02.25 Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.15 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Три сестри”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Ключi вiд минулого”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10 “Орел i решка. Рай та пекло”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.50 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Вбивство у зимовiй Ялтi”.
07.55, 16.50, 20.50, 03.50 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.20 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “У моїй смертi прошу винува-

тити Клаву К.”
10.30, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.00 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 Т/с “Закон i порядок”.
02.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.10 “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, 00.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Принцеса Мален”.
15.10, 23.30 Країна У.
16.00 Сiмейка У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 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, 
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, 01.30 Правда життя.
10.00, 00.20 Речовий доказ.
11.10 Технологiї їжi.
12.00, 19.55 Мисливцi за торнадо.
12.50, 17.10 Сiяя: з нами у дику природу.
13.50 Мiсця сили.
14.35 Iсторiя українських земель.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
18.10 Пiд iншим кутом.
19.05 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.30 Замерзла планета.
02.30 Брама часу.
03.50 Зворотний бiк Мiсяця.
04.35 Лiлiпути.
05.30 Дракула та iншi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Такi красивi люди”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.20, 02.45, 02.55 “Зорянi долi”.
11.50 Х/ф “Король Дроздобород”.
13.10 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
15.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Х/ф “Село янголiв”.
22.40 Х/ф “Захар Беркут”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.40 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “У пошуках Бурштинової 

кiмнати”.
15.20 Х/ф “Куленепробивний чернець”.
19.25 21 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Колос”.
21.25, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
22.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.50 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя Великого вибуху”.
17.50 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.40 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.10, 20.20 Снукер. The P layers 

Championship. Фiнал.
00.30 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. 

Дюсельдорф.
01.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Het 

Nieuwsblad.
01.45 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне.
02.30 Велоспорт (трек). ЧC. Берлiн. День 5.
04.00 Санний спорт. Кубок свiту. Кубок 

свiту. Кенiгсзе. Жiнки. Спроба 2.
04.30 Санний спорт. Кубок свiту. Кубок 

свiту. Кенiгсзе. Двiйки. Спроба 2.
05.00 Санний спорт. Кубок свiту. Кубок 

свiту. Кенiгсзе. Чоловiки. Спроба 2.
05.30 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 2.
06.10 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 3.
07.40 Тенiс. US Open. Пiвфiнал. Медве-

дєв - Дiмiтров.
10.10 Тенiс. US Open. Фiнал. Медве-

дєв - Надаль.
15.10 Велоспорт. Ле-Самен. Жiнки.
16.00 Велоспорт. Ле-Самен. Чоловiки.
18.15 Велоспорт. Follow Fabian.
19.15 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Огляд.
21.00 Кiнний спорт. Кубок нацiй. Абу-Дабi.
22.00 Автоперегони. Формула E. Марра-

кеш. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Наполi - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.10, 17.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
09.05, 19.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 18.45 Yellow.
10.30 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат Укра-

їни.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Львiв - Александрiя. Чемпiонат 

України.
19.00 Live. Жеребкування групової стадiї. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.40 Реал - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Кельн - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.35, 03.40 Топ-матч.
01.50 Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Гранада - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

2 березня

3 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 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”.
12.30 Д/с “Аромати Мексики”.
13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.10 Король контрабанди.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.25 Нашi грошi.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.55 Д/с “Особливий загiн”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Бюджетники.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.00 Святi та грiшнi.
00.55 Розсекречена iсторiя.
01.45 Своя земля.
03.30 Спiльно.
04.05 UA:Фольк. Спогади.
05.25 #ВУкраїнi.

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

00.30, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20, 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 “Мишоловка для кота”.
22.45, 23.45, 00.40 “Свiт навиворiт 11: 

Китай”.
01.05 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 “Любов i пристрасть. Далiда”.
14.50, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Голос янгола”.
00.50 Т/с “Банкiри”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

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

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 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 “Iгри патрiотiв”.
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 “Пряма та очевидна загроза”.
00.50 Х/ф “Троє амiгос”.
02.35 Стоп-10.

ÑТБ
05.50 Експерименти.
09.30, 12.20 Т/с “Коли ми вдома”.
13.15 МастерШеф.
16.30, 18.05 Т/с “Слiпа”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
22.40 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
09.10 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.20, 19.00 Суперiнтуїцiя.
21.00 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”.
23.20 Х/ф “Лiтак президента”.
01.50 Т/с “Чаклунки”.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.
04.10 Абзац.

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

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

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

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

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

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

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

Сьогоднi.
09.30, 02.00 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Три сестри”, 5 i 6 с.
23.30 Т/с “Ключi вiд минулого”.
01.30 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 пе-

кло 2”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.50 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Заграва”.
07.50, 16.50, 20.50, 03.55 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 03.25 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чужi тут не ходять”.
10.25, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.40 Т/с “Закон i порядок”.
02.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “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, 00.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Нянь”.
15.30, 23.30 Країна У.
16.00 Сiмейка У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 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.
08.40, 01.30 Правда життя.
10.15, 00.20 Речовий доказ.
11.25, 18.15 Технологiї їжi.
12.15, 19.55 Мисливцi за торнадо.
13.05 Сiяя: з нами у дику природу.
14.05 Мiсця сили.
14.55 Iсторiя українських земель.
15.40, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 НЛО з минулого.
17.20 Вижити в дикiй природi.
19.05 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
22.30 Замерзла планета.
02.20 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.45 “Невiдома версiя”.
09.55 “Спогади”.
10.55, 00.10, 02.45 “Зорянi долi”.
12.35 Х/ф “Брюнет вечiрньої пори”.
14.25 Х/ф “Гангстери i фiлантропи”.
15.55 Х/ф “Кримiнальний талант”.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Х/ф “Село янголiв”.
22.40 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
00.55 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
11.50 “Помста природи”.
12.20 Х/ф “100 000 000 до н.е.” (16+).
14.00 Х/ф “Земля, забута часом”.
15.30 Х/ф “Ера динозаврiв”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 23.45 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
22.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 6”.
00.35 “Облом.UA”.
03.50 20 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 

“Олiмпiк”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!

07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя Великого вибуху”.
17.50 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.50 Мамареготала.
02.35 Чистоплюї.
03.25 Раздовбаї.

ªâроñïорò
23.05, 10.30, 21.00 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. 

Огляд.
00.05, 11.30, 22.00 Велоспорт. Ле-Самен. 

Чоловiки.
01.00, 06.00 Велоспорт. “Тур Тайваню”. 

Етап 3.
01.30, 08.00 Автоперегони. Формула E. 

Марракеш. Огляд.
02.30, 09.00 Снукер. The Players 

Championship. Фiнал.
04.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Лахтi. Гонка переслiдування.
04.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi. 

Жiнки. Класика. 10 км.
05.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi. 

Жiнки. Естафета.
06.30 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 4.
12.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

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

бок свiту. Лахтi. HS 130.
14.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi. 

Чоловiки. Класика. 15 км.
15.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi. 

Чоловiки. Естафета.
16.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. Драм-

мен. Спринт. Чоловiки i жiнки. Кла-
сика.

18.10 Тенiс. “АТР: за кадром”.
18.40 Тенiс. WTA Premier. Доха. Фiнал.
20.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Het 

Nieuwsblad.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.20, 22.20, 01.35, 03.40 

Топ-матч.
06.10 Сампдорiя - Верона. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Колос - Карпати. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Реал - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат Укра-

їни.
13.45, 19.45 Yellow.
13.55 Лейпцiг - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини.
16.00 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
17.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
21.25 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.45 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.
01.50 Боруссiя (Д) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 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 “Аромати Мексики”.
13.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.10 Енеїда.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.25, 05.25 #ВУкраїнi.
18.25, 00.00 Бiатлон. Кубок свiту. VII етап. 

Спринт 7,5 км. Жiнки.
20.00 Д/с “Особливий загiн”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40, 01.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
02.35 Розсекречена iсторiя.
03.30 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”.
13.00, 14.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.05 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45, 21.45 Т/с “Мишоловка для кота”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 “Грошi”.
02.05 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 “Нестерпнi ледi”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.30 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Кiнцi 

у воду”.
23.45 Т/с “Голос янгола”.
00.45 Т/с “Банкiри”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Телемагазин”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.15, 13.20 Х/ф “Пряма та очевидна за-

гроза”.
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 “Втiкач”.
00.40 Х/ф “Iграшковi солдатики”.
02.30 Стоп-10.

ÑТБ
06.05 Експерименти.
09.50, 10.50 Т/с “Коли ми вдома”.
13.30 МастерШеф.
16.30, 18.05 Т/с “Слiпа”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.55 Один за всiх.
20.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
22.40 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
09.00 Х/ф “Ласкаво просимо в рай!”.
11.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
13.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
22.50 Х/ф “Командир ескадрильї”.
00.50 Т/с “Чаклунки”.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Зона ночi.
04.00 Абзац.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

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

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.

13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Три сестри”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с “Ключi вiд минулого”.
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 пе-

кло 2”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.30 “Орел i решка. Навколо свiту”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.40 Т/с “Доктор Хто”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.30 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
07.55, 16.50, 20.50, 02.25 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без права на провал”.
10.35, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.00, 02.45 “Речовий доказ”.
18.20, 04.15 “Правда життя”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.30 “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, 00.00 Зiрконавти.
10.00, 18.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Русалонька”.
15.30, 23.30 Країна У.
16.00 Сiмейка У.
17.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Кухня”.
23.00 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.
08.30, 01.30 Правда життя.
10.05, 00.20 Речовий доказ.
11.15 Пiд iншим кутом.
12.15, 19.55 Мисливцi за торнадо.
13.05 Сiяя: з нами у дику природу.
14.05 Мiсця сили.
14.55 Iсторiя українських земель.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
17.15, 22.30 Замерзла планета.
18.15 Технологiї їжi.
19.05 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
02.25 Володимир Iвасюк.
03.15 Майор “Вихор”.
04.10 Чорна пiхота.
05.00 Академiк Корольов.
05.45 Смартшоу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “З кiшки все i почалося”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.00, 02.45 “Зорянi долi”.
11.50 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
14.00 Х/ф “Даки”.
16.00 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
17.20 Х/ф “Наказано узяти живим”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Х/ф “Село янголiв”.
22.40 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
00.40 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 “Помста природи”.
14.00 Х/ф “Швидкий i жорстокий”.
15.30 Х/ф “Обман”.
19.25, 20.20 Т/с “Карпатський рейнджер”.
21.20, 22.50 Т/с “CSI: Мiсце злочину 7”.
00.35 “Облом.UA”.
03.50 20 тур ЧУ з футболу. “Десна” - 

“Марiуполь”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.

16.30 Т/с “Теорiя Великого вибуху”.
17.50 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.50 Мамареготала.
02.30 Чистоплюї.
03.20 Раздовбаї.

ªâроñïорò
23.05 Лижнi перегони. Кубок свiту. Драм-

мен. Спринт. Чоловiки i жiнки. Кла-
сика.

00.30 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 
форпост”.

01.00 Олiмпiйськi iгри. “Незабутнi мо-
менти”.

01.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 
Shredding Monsters.

02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла Туїль. 
Жiнки. Комбiнацiя. Слалом.

03 .30 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 
Хiнтерштодер. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

04.00 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Огляд.
05.00 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 4.
05.40 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 5.
07.10 Велоспорт. Ле-Самен. Чоловiки.
08.00 Бiатлон. ЧЄ. Мiнськ. Чоловiки. 

Спринт.
09.00 Бiатлон. ЧЄ. Мiнськ. Чоловiки. Гон-

ка переслiдування.
09.30, 11.30, 21.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 
130.

10.30, 19.55 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Лахтi. HS 130. Команди.

12.30 Автоперегони. Формула E. Марра-
кеш. Огляд.

13.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. 
Iндивiдуальнi перегони.

14.30 Бiатлон. ЧC. Антхольц. Жiнки. Гон-
ка переслiдування.

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

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

16.30 Снукер. The Players Championship. 
Фiнал.

18.05, 22.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
Место. Жiнки. Спринт.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Кельн - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.00, 20.30 Yellow.
08.10 Наполi - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
12.05 Лечче - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Боруссiя (Д) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Реал - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
20.40 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
22.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
23.20 Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
01.10 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.05 Сосьєдад - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
03.55 Вердер - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

4 березня

5 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15, 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 “Аромати Мексики”.
13.10 Д/с “Браво, шеф!”
14.25 Д/с “Аромати Колумбiї”.
15.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Д/с “Тваринна зброя”.
17.25, 03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.20, 00.00 Бiатлон. Кубок свiту. VII етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
20.00 Д/с “Особливий загiн”.
21.30, 23.50, 02.25 UA:Спорт.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
01.25, 05.25 #ВУкраїнi.
02.35 Розсекречена iсторiя.

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”.
13.10, 14.20 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.00 “Щоденник медiума”.
19.00 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25, 22.25, 02.15 “Лiга смiху”.
00.25 Х/ф “Отже, вiйна”.
05.20 “Свiтське життя”.

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 “Сабрiна”.
14.50, 15.40, 23.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.25 “Орел i решка. Перезавантаження”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.40 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.10 Х/ф “Гарячi голови”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Гарячi голови 2”.
14.50, 16.20, 22.50 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
02.05 Х/ф “Бездоганна репутацiя”.

ÑТБ
05.45, 18.00 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.40 Холостяк.
23.45 Х/ф “Вид згори кращий”.
01.20 Небачене Євробачення 2020.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Вар`яти.
08.40 Дiти проти зiрок.
10.40 Х/ф “Робот Чаппi”.
12.50 Х/ф “Суддя Дредд”.
14.50 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Руйнiвник”.
23.20 Х/ф “24 години на життя”.
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 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, 05.15 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.

12.20 Т/с “Кришталева мрiя”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Кришталева мрiя”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.00 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Рiднi серця”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Рiднi серця”.
03.45 Х/ф “Мама виходить замiж”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Дай лапу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.15 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
11.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.40 “Орел i решка. Мегаполiси”.
15.40, 00.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.40 Х/ф “Красунчик”.
19.50 Х/ф “Красунчик 2”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.50 “Бiйцiвський клуб”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.05, 04.55 “Top Shop”.
06.05 Х/ф “Тупик”.
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “У квадратi 45”.
10.20, 22.30 Т/с “Мiст”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
14.05, 02.45 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
19.30 “Легенди карного розшуку”.
00.45 “Таємницi кримiнального свiту”.

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

тавою.
08.30, 09.30 Зiрконавти.
10.00 4 весiлля.
12.00, 19.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Лускунчик i мишачий король”.
15.10 Країна У.
16.05 Сiмейка У.
16.30 Х/ф “Люди Iкс: Днi минулого май-

бутнього”.
21.00 Х/ф “DZIDZIO. Перший раз”.
22.45 Х/ф “Святий Вiнсент”.
00.45 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

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

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
10.00, 00.20 Речовий доказ.
11.10 Вижити в дикiй природi.
12.05, 19.55 Мисливцi за торнадо.
12.55 Сiяя: з нами у дику природу.
13.55 Мiсця сили.
14.45 Легендарнi замки України.
15.35, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.25, 21.45 НЛО з минулого.
17.15, 22.30 Замерзла планета.
18.15 Технологiї їжi.
19.05 Вiйна всерединi нас.
20.45 Заборонена iсторiя.
02.30 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 03.00 “Телемагазин”.
08.00, 11.20 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30 “Зорянi долi”.
12.10 Х/ф “Захар Беркут”.
13.50 Х/ф “Битва за Рим”.
15.40 Х/ф “Наказано узяти живим”.
17.10 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Х/ф “Село янголiв”.
00.20 Х/ф “Кримiнальний талант”.
03.30 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20, 00.45 “Загублений свiт”.
13.50 “Помста природи”.
14.05 Х/ф “Винищувачi”.
15.35 Х/ф “Лiтак проти вулкана”.
19.25 Х/ф “Iнтерв`ю з вбивцею”.
21.15 Х/ф “За лiнiєю вогню”.
22.55 Х/ф “Бейтаун поза законом”.
02.20 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 09.50, 01.10 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
08.50 М/ф “Аладдiн”.
11.50 Т/с “Сишиш-шоу”.

13.30 Т/с “Дефективи”.
15.00 Т/с “Швидка”.
16.30 Т/с “Теорiя Великого вибуху”.
17.50 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.00 Без краватки.
23.20 Х/ф “Ворон”.
02.50 Чистоплюї.
03.45 Раздовбаї.

ªâроñïорò
23.00, 15.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Драммен. Спринт. Чоловiки i жiнки. 
Класика.

00.00, 17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
Место. Жiнки. Спринт.

01.00,  04.00 Снукер. The P layers 
Championship. Фiнал.

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

03.15, 08.30, 14.00 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 
130.

06.00 Велоспорт. “Тур Тайваню”. Етап 5.
06.30, 11.30 Сноуборд. Кубок свiту. Blue 

Mountain. Паралельний слалом-
гiгант.

07.30, 12.30 Сноуборд. Кубок свiту. Blue 
Mountain. Паралельний слалом.

09.30 Олiмпiйськi iгри. “Олiмпiйський 
форпост”.

10.00 Олiмпiйськi iгри. “Незабутнi мо-
менти”.

10.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 
Shredding Monsters.

13.30, 16.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Хiнтерштодер. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

16.00, 19.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла 
Туїль. Жiнки. Комбiнацiя. Слалом.

18.00, 21.50 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
Место. Чоловiки. Спринт.

20.25 Стрибки на лижах з трамплiну. Осло. 
HS 134. Квалiфiкацiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 Yellow.
06.10 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
08.00 Топ-матч.
08.10 Гранада - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 21.45 Футбол News.
10.20 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат 

України.
12.05 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Реал - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
16.15 Боруссiя (Д) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.05, 01.15 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
18.35 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
20.25, 03.35 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.55 Live. Падерборн - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
22.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
23.25 Лечче - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Унiон - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Алавес - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 05.30 

Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 14.30 Телепродаж.
10.45 М/с “Книга джунглiв”.
12.05 Х/ф “Король Дроздовик”.
13.55 Д/с “Дикi тварини”.
14.50, 23.50 Бiатлон. Кубок свiту. VII етап. 

Естафета 4х6 км. Жiнки.
16.30 #ВУкраїнi.
17.05, 01.25, 05.00 Бюджетники.
17.50, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. VII етап. 

Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
19.30 Д/с “Вижити в дикiй природi”.
20.25 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.00 Х/ф “Кохання живе три роки”.
03.50 Своя земля.
04.10 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Команда А”.
12.10 Х/ф “Найкращий стрiлець”.
14.15 Х/ф “Зроблено в Америцi”.
16.35, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 03.55 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.20 “ТСН”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
5.15 “Чекай на мене. Україна”.
06.55 Х/ф “Нестерпнi ледi”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.
13.30 Х/ф “Суєта суєт”.
15 . 00  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
16.30 Х/ф “Дiвчатка”.
18.30 Т/с “Два серця”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Два серця”, 3 i 4 с.
23.00 Х/ф “Любов i пристрасть. Далiда”.
01.20 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана”.
02.55 “Подробицi” - “Час”.
03.25 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
04.15 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.35 Особливостi нацiональної роботи.
07.10, 03.35 Я зняв!
08.00 Х/ф “Немовля на прогулянцi”.
09.50 “На трьох”.

12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.00 Х/ф “Втiкач”.
16.25 Х/ф “Служителi закону”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Крокодил Дандi”.
20.55 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
22.55 Х/ф “Гарячi голови”.
00.30 Х/ф “Гарячi голови 2”.
01.55 Х/ф “Троє амiгос”.

ÑТБ
06.05 Прокинься з Ектором!
08.00 Т/с “Спiймати Кайдаша”.
15.00, 19.00 МастерШеф. Професiонали.
21.45 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
23.30 Iван Васильович змiнює професiю: 

Невiдома версiя.
00.25 Т/с “Коли ми вдома”.

Íоâий êаíаë
05.30 СтендАп шоу.
06.30, 23.50 Вар`яти.
10.20 Хто зверху? (12+).
14.15, 16.05 Kids` Time.
14.20 М/ф “Робiнзон Крузо: Дуже насе-

лений острiв”.
16.10 Х/ф “Я - робот”.
18.20 Х/ф “Реальна сталь”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

дивних берегах”.
01.50 Зона ночi.

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

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15, 15.40, 17.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.50 Афiша.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
16.15 Кендзьор.
18.00 Є сенс.
18.30, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.05 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Чужi рiднi”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Чужi рiднi”.
16.50 Х/ф “Весiльна сукня”.
20.00 Головна тема.
21.00 Концерт Олега Винника “Роксолана”.
23.10 Музична платформа.
01.35 Телемагазин.
02.05 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять 

журавлi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.10 Х/ф “Кекс у великому мiстi”.
10.50 Х/ф “Майже молодята”.
12.20 Х/ф “Випадковий чоловiк”.
14.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
00.00 Х/ф “Чоловiки у великому мiстi 2”.
02.00 “Бiйцiвський клуб”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.25 Х/ф “У квадратi 45”.
06.45 Х/ф “Було у батька три сини”.
09.20 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.45 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 03.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
21.15 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
23.30 Концерт “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
01.45 “Професiї”.
03.55 “Речовий доказ”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Гнiздо дракона”.
12.00 М/ф “Спарк: Герой Всесвiту”.
13.10 4 весiлля.
17.00 Х/ф “Пригоди у Вегасi”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Трiшки вагiтна”.
00.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

шик.

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.55, 00.55 Мiстична Україна.
07.45 Україна: забута iсторiя.
09.30 Речовий доказ.
10.40 Заборонена iсторiя.
12.25 Останнiй день Помпеї.
13.20 Мисливцi за скарбами.
15.20 Замерзла планета.
18.05 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Iгри iмператорiв.
23.55 Сiяя: з нами у дику природу.
01.45 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.50 “Невiдома версiя”.
09.30, 02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
10.40 Х/ф “Король Дроздобород”.
12.00 Х/ф “Осляча шкура”.
13.50 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.00, 01.20 “Загублений свiт”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
13.00 Х/ф “Атлантичний рубiж”.
14.40 Х/ф “Атлантичний рубiж: Недiля”.
16.10 Х/ф “Широко крокуючи”.
17.35 Х/ф “Широко крокуючи 2”.
19.25 Х/ф “Роман у джунглях”.
21.30 Х/ф “Заручниця 3”.
23.30 Х/ф “Кривавий орел”.
02.45 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Середземноморський Check-in.
12.00 Мамареготала.
16.00 Файна Юкрайна.
17.20 Х/ф “Кiборг”.
19.00 Х/ф “Останнiй самурай”.
22.00 Х/ф “Дракон, що летить, тигр, що 

стрибає”.

02.45 Чистоплюї.
03.40 Раздовбаї.

ªâроñïорò
23.00, 01.35, 07.00 Стрибки на ли-

жах з трамплiну. Осло. HS 134. 
Квалiфiкацiя.

00.05 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. 
Жiнки. Спринт.

00.50, 02.30, 06.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Нове-Место. Чоловiки. Спринт.

03.30, 08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла 
Туїль. Жiнки. Комбiнацiя. Слалом.

04.00 Велоспорт. “Тур ОАЕ”. Огляд.
05.00 Велоспорт. Свiтовий тур. Het 

Nieuwsblad.
07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Ла Туїль. 

Жiнки Супергiгант.
09 .30 Г iрськ i  лижi .  Кубок св i ту . 

Хiнтерштодер. Чоловiки. Супергiгант.
10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Офтерш-

ванг. Жiнки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 1.

11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфьєль. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

13.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Офтерш-
ванг. Жiнки. Слалом-гiгант. Спро-
ба 2.

14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. 
Жiнки. Естафета.

16.15, 21.20 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Осло. HS 134. Команди.

18.00, 22.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
Место. Чоловiки. Естафета.

19.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 
Жiнки. Мас-старт. 30 км. Класика.

20.20 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Осло. HS 134.

20.45 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Осло. Гонка переслiдування.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 16.30 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Реал - Барселона. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 17.45, 21.25 Yellow.
10.35 Алавес - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї.
12.15 Шахтар - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
14.00 Падерборн - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.55 Live. Атлетiко - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
18.55 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
19.25 Live. Боруссiя (М) - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
21.40 Live. СПАЛ - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40, 01.40, 03.45 Топ-матч.
23.50 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат Укра-

їни.
01.55 Барселона - Сосьєдад. Чемпiонат 

Iспанiї.
03.55 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

6 березня

7 березня
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UA:Перший
06.00 М/с “Чорний пiрат”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.00, 05.30 

Новини.
09.30, 03.15 Енеїда.
10.30, 12.15 Телепродаж.
10.45 М/с “Книга джунглiв”.
12.40, 23.50 Бiатлон. Кубок свiту. VII етап. 

Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
13.45 Д/с “Дикi тварини”.
14.35, 00.50 Бiатлон. Кубок свiту. VII етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловiки.
15.30 UA:Бiатлон. Студiя.
16.00, 02.20, 05.00 Бюджетники.
16.35, 02.45 #ВУкраїнi.
17.10, 01.40 Своя земля.
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 “Брехати, щоб бути iдеальною”.
04.10 Сильна доля.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.15, 07.10 “Життя вiдомих людей”.
08.05 “Снiданок. Вихiдний”.
09.05 “Лото-Забава”.
09.50, 10.50 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
11.50 Т/с “Мишоловка для кота”.
19.30, 05.05 “ТСН-Тиждень”.
21.05 “Голос країни 10”.
23.25 Х/ф “Найкращий стрiлець”.
01.25 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.

Iíòер
05.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
06.30 Х/ф “Сабрiна”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту 2”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.00 Т/с “Два серця”, 1-4 с.
16.00 Т/с “Не вiдпускай мою руку”.
17.45 Т/с “Мама буде проти”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Мама буде проти”, 3 i 4 с.
22 .15 “Ювiлейний веч iр Михайла 

Гуцерiєва”.
00.30 “Речдок”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Телемагазин”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Антизомбi. Дайджест.
07.00 Громадянська оборона.
07.50 Секретний фронт. Дайджест.
08.45, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.

13.15 Х/ф “Пiдняти перископ”.
14.55 Х/ф “Крокодил Дандi”.
16.45 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Люсi”.
22.05 Х/ф “Привид у бронi”.
00.00 Х/ф “Дилер”.
01.35 “На трьох”.

ÑТБ
05.50 Х/ф “Вид згори кращий”.
07.20 Прокинься з Ектором!
09.15 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
11.05 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.50 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.00 СтендАп шоу.
07.00 Дiти проти зiрок.
08.55, 10.45 Kids` Time.
09.00 М/ф “Робiнзон Крузо: Дуже насе-

лений острiв”.
10.50 Х/ф “Диявол носить Рrаdа”.
13.00 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
15.40 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

дивних берегах”.
18.20 Х/ф “Пiрати Карибського моря 5: 

Помста Салазара”.
21.00 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
23.20 Х/ф “Секс-вiдео”.
01.20 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.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00 Ранок на пiдборах.
09.00 Т/с “Рiднi серця”.
12.45 Т/с “Веселка в небi”.
16.30 Т/с “Утiкачка 2”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Утiкачка 2”.
22.15 Великий весняний концерт.
23.55 Концерт Макса Панських “7”.
01.50 Х/ф “Мама виходить замiж”.
03.20 Х/ф “Весiльна сукня”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.30 Х/ф “Красунчик”.
11.30 Х/ф “Красунчик 2”.
13.50 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
01.15 Х/ф “Вiн i вона”.
03.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Ключi вiд неба”.
07.10 “Страх у твоєму домi”.
10.45 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
12.25 Х/ф “Садко”.
14.00 Х/ф “Танцюрист диско”.
16.45 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
19.00 Х/ф “Висота”.
20.50 Х/ф “За сiрниками”.
22.45 Х/ф “Жiноча робота з ризиком 

для життя”.
01.05 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Гнiздо дракона”.
12.00 М/ф “Спарк: Герой Всесвiту”.
13.10 4 весiлля.
17.00 Х/ф “Пригоди у Вегасi”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф “Трiшки вагiтна”.
00.00 Країна У.
01.00 17+.
02.30 Теорiя зради.
03.20 БарДак.
04.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 17.00, 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 “Watchdogs”.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.45, 00.55 Мiстична Україна.
07.35 Україна: забута iсторiя.
09.25 Речовий доказ.
10.35 Заборонена iсторiя.
12.20, 21.00 Iгри iмператорiв.
15.15 Замерзла планета.
16.10, 23.45 Сiяя: з нами у дику природу.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
01.45 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.20 “Невiдома версiя”.
09.30, 02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
11.10 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
13.40 Х/ф “Троє в човнi, не рахуючи со-

баки”.
16.10 Х/ф “Кажан”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.00 “Загублений свiт”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
12.55 Х/ф “I гримнув грiм”.
14.45 Х/ф “Мисливцi за скарбами”.
16.40 Х/ф “По слiду”.
18.40 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
20.45 Х/ф “Облiвiон”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 Т/с “Зустрiчна смуга”.
02.35 “Облом.UA”.
04.40 “Цiлком таємно-2017”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.35 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.35 Оттак мастак!
07.30 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Без краватки.
10.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Азiйський Check-in.
12.00 Мамареготала.
16.00 Файна Юкрайна.
17.50 Х/ф “Рембо: перша кров”.
19.45 Х/ф “Рембо: 2”.
21.30 Х/ф “Рембо: 3”.

23.30 Х/ф “Мiзерi”.
02.30 Чистоплюї.
03.25 Раздовбаї.

ªâроñïорò
23.35, 06.30 Велоспорт. Страде Б`янке. 

Чоловiки.
00.15 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Доха.
01.15, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Офтершванг. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

01.45, 07.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Осло. HS 134. Команди.

02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. 
Жiнки. Естафета.

03.15 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Место. 
Чоловiки. Естафета.

04.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 
Жiнки. Мас-старт. 30 км. Класика.

05.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Осло. HS 134.

05.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Осло. Гонка переслiдування.

06.00 Велоспорт. Страде Б`янке. Жiнки.
08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Квiтфьєль. 

Чоловiки. Швидкiсний спуск.
10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Офтерш-

ванг. Жiнки. Слалом. Спроба 1.
11.30, 21.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Квiтфьєль. Чоловiки. Супергiгант.
12.45, 18.15, 22.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Нове-Место. Жiнки. Мас-старт.
13.30, 19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Офтершванг. Жiнки. Слалом. Спро-
ба 2.

14.30, 18.45 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
Место. Чоловiки. Мас-старт.

15.30, 20.05 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Осло. HS 134.

17.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 
Чоловiки. Марафон. 50 км. Класика.

21.45 Велоспорт. Париж - Нiцца. Етап 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Хетафе - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 12.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Атлетiко - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.55, 17.45, 23.00 Футбол News.
10.25, 13.25, 01.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.55 Боруссiя (М) - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.15, 16.20, 20.15 Yellow.
13.55 Live. Львiв - Карпати. Чемпiонат 

України.
14.45 Футбол Tables.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Колос - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Вiльярреал - Леганес. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.20 Рома - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Баварiя - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.30, 05.30 Топ-матч.
03.40 Болонья - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 8 березня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 2 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

08.00, 20.00 Єдина країна                                                 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Великий дуб»  
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 TNEU news
20.40 Те, що ти любиш
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кри-

гою» +16
01.00 Х.ф.«Великий дуб»  

Віâòороê, 3 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30 TNEU news 
08.40, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»    
11.15 Базові цифрові навички
11.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі 
12.30 Програма «Начинка»
14.10, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

вітер»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Цунамі 2022» 
02.30 Хіт-парад

Ñереда, 4 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб   

11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Велика порож-

неча»
15.35 Те, що ти любиш 
16.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Програма «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Безсмертні» +16

Чеòâер, 5 áерезíя
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, 20.00 Завтра-сьогодні
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб   
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що ти любиш
14.10 Х.ф. «Дитячий будинок»
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Розкішне жит-

тя» +16 
01.00 Х.ф. «Дитячий будинок»

П’яòíиця, 6 áерезíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб   
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 Музична програма «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф. «Сон»
16.10 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Програма «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 TNEU news 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна                                                 
22.35, 04.00 Х.ф.«Без звуку» +16  
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 7 áерезíя
06.00 Українські традиції 
06.15, 11.00 Про нас
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні                                                 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30, 19.30 Євромакс 
11.30 Shift. Життя в цифрі 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «План «Б» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20 Сім’я від А до Я
17.00 Наші вітання
17.50 TNEU news                                                                                                                      
18.00 ВЕРВИЦЯ СОЛІДАРНОСТІ 

МОЛОДІ. Пряма трансляція
20.10 Pavlik Overdive 
21.40, 03.45 Х.ф. «Довгі заручини» 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Сім’я від А до Я
03.00 Хіт-парад                                                                                                                     

Íедіëя, 8 áерезíя
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з        Ар-
хикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід  
16.00 Pavlik Overdive
17.25, 22.10 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
21.00 Музична програма «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Гарна жінка» 
23.45 Час-тайм
02.30 Музична програма «Гал-кліп»

  ТТБ
Поíедіëоê, 02 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк   
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.20 Мультфільм “Чорний пірат” 
11.45 Мультфільм “Сандокан “ 
12.10 Українська абетка.Пер-

шосвіт.
12.15 Додолики

12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Діалоги
13.40 Школа доступності 
13.45 ЗміниТи 
14.00 Т/с “Епоха честі” 
15.30 Розсекречена історія 
16.20 Перемоги України:
Злука.День Соборності України 
16.30 Д/п “Січ”
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч о -пліч 
20.50 Тема дня 
21.20 Своя земля
21.50 Сильні 
22.05 Розсекречена історія 

 Віâòороê , 03 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. Спогади  
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники 
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.20 Мультфільм “Сандокан “
12.10 Українська абетка. Пер-

шосвіт. 
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 ЗміниТи 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
20.50 Тема дня 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.50 Сильні 
22.05 Розсекречена історія

 Ñереда, 04 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк  
9.50 Енеїда 
10.15 Д/ц “Аромати Іспанії” 
10.45 Бюджетники 
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.20 Мультфільм “Сандокан “ 
12.10 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
12.15 Додолики
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Сильні 
14.35 Д/с “Супер-чуття” 
15.05 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 
16.15 Д/п “Крим. Спротив” 

16.40 ЗміниТи 
17.15 Населена земля 
17.40 Д/ц “Аромати Іспанії”
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
20.50 Тема дня 
21.20 Документальна програма 

“Дивись українською” 
21.45 Сильні 
22.00 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка 

 Чеòâер, 05 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”9.00 UA: Фольк. 
Спогади  

9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники . 
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.20 Мультфільм “Сандокан “ 
12.10 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
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» 
17.00 Новини
17.15 Пліч-о-пліч 
17.40 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
20.50 Тема дня 
21.20 Крим .Реалії 
21.50 Сильні 
22.05 Розсекречена історія 

 П’яòíиця, 06 áерезíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. Спогади  
9.50 Енеїда 
10.45 Бюджетники  
11.10 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
11.20 Мультфільм “Сандокан “
12.10 Українська абетка.Пер-

шосвіт. 
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 Тема дня 
19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
20.50 Тема дня 
21.20 «VoxCheck» 
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.50 Пліч- о-пліч 
22.05 Розсекречена історія 

 Ñóáоòа, 07 áерезíя
7.00 Мультфільм “Сандокан “ 
7.25 Українська абетка.Першосвіт. 
7.30 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Пліч-о-пліч
9.50 Загадки чернівецьких атлантів
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.20 UA: Фольк. Спогади  
11.10 Бюджетники  
11.35 Д/ц “Браво шеф” 
12.30 Документальний цикл “Дво-

колісні хроніки” 
13.00 Пліч-о-пліч
13.30 Тема дня 
13.55 Разом 
14.20 ВУКРАЇНІ 
15.10 Д/ф “Одесити на Донбасі” 
16.05 Розсекречена історія 
17.00 ЗміниТи 
17.15 Українська читанка 
17.20 Художній фільм “Грозовий 

перевал” 
18.30 Пліч-о-пліч
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.40 ВУКРАЇНІ 
20.05 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
20.20 Павло Табаков “Мій світ”
21.15 Сильна доля. 
22.10 Д/ц “Мегаполіси “ 
22.30 Д/ц “Дикі тварини “ 

 Íедіëя, 08 áерезíя 
7.00 Мультфільм “Сандокан “
7.20 Додолики
7.50 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.15 Х/ф “Хидир-Деде”
9.30 Артефакти 
9.55 Мандруємо вдома 
10.05 Лайфхак українською
10.20 UA: Фольк. Спогади  
11.10 Бюджетники 
11.35 Енеїда 
12.30 Документальний цикл “Дво-

колісні хроніки”
13.00 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
13.10 КримРеалії
13.30 Своя земля
13.55 Разом 
14.20 #ВУКРАЇНІ
15.15 Розсекречена історія 
16.10 ЗміниТи 
16.25 Школа доступності 
16.35 Телесеріал “Дірк Джентлі”, 
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19.10 ЗміниТи 
19.25 Своя земля
20.05 ВУКРАЇНІ 
20.35 Концерт Ольги Чубаревої 

«VIVERE» в проекті «LADY 
OPERA» 

22.10 Д/ф «Всесвітня Природна 
Спадщина.: США Національ-
ний парк Йєллоустон”.
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Заварні млинців  
на молоці

ПОТРІБНО: 4 скл. жирного 
молока, 4 яйця, 3 скл. борошна 
вищого ґатунку, 2 ст. л. цукру, 
40 г вершкового масла, 100 г 
рафінованої соняшникової олії, 
1/3 чайної ложки солі.

ПРИГОТУВАННЯ: влити в 
невелику каструльку полови-
ну молока, поставити на серед-
ній вогонь і підігріти, не дово-
дячи до дуже гарячого стану, 
додати вершкове масло, цукор, 
сіль, олію та яєчні жовтки. Все 
це розмішати і додати борош-
но. Далі, розмішуючи тісто, до-
давати молоко, що залишило-
ся, поки тісто не набуде кон-
систенції рідкої сметани. По-
тім збити в піну охолоджені 
яєчні білки і поступово додава-
ти в тісто, постійно розмішую-
чи. Випікати млинці на попере-
дньо розігрітій і змащеній олі-
єю сковороді.

Французькі млинці

ПОТРІБНО: 4 яйця, 1,5 скл. 
борошна, 1,5 скл. холодного мо-
лока, 1,5 склянки холодної мі-
неральної води, 4 ст. л. вершко-
вого масла, дрібка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з сіллю, додати борошно, до-
бре перемішати. Далі ввести 
молоко і воду. Збити тісто і на-
прикінці додати розтоплене 
вершкове масло. Тісто має по-
стояти півгодини і після цьо-
го смажити млинці. Виходять 
дуже тонкі та ніжні. 

Млинці на сироватці  
з печерицями

ПОТРІБНО: 500 мл сироват-
ки, 1,5 скл. борошна, 3 ст. л. олії, 
2 ст. л. цукру, 1 ч. л. розпушува-
ча для тіста, сіль.

НАЧИНКА: 300 г печериць, 
3 цибулини, 2 яйця, 1 морквина, 
мелений чорний перець, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: сироват-
ку замісити з просіяним борош-
ном, додати розпушувач для 
тіста, олію, цукор, сіль. Випіка-
ти на розпеченій сковорідці з 
олією. Курячі яйця відварити, 
охолодити і подрібнити. Морк-
ву і цибулю почистити, подріб-
нити і підсмажити на олії. Пе-
чериці почистити і підсмажити. 
Всі інгредієнти перемішати, по-
перчити, посолити і вимішати. 
Викласти начинку на млинець 
і загорнути.

Шоколадні млинці

ПОТРІБНО: по 250 г молока 
і борошна, 80 г води, 40 г цукру, 
20 г  какао, 2 яйця, олія.

НАЧИНКА: 500 г кисломо-
лочного сиру, півсклянки ко-
косової стружки, 15 г ванільно-
го цукру, 4 ст. л. цукру, 100 г йо-
гурту.

ПРИГОТУВАННЯ:  курячі 
яйця збити з цукром і сіллю, 
додати столову ложку олії, мо-
локо і воду, ретельно перемі-
шати до однорідності. Борош-
но просіяти разом з какао і до-
дати в яєчну суміш, добре пе-
ремішати, щоб не було грудо-
чок. Випікати млинці на ро-
зігрітій сковорідці, змаще-
ній олією. Кисломолочний сир 
збити з йогуртом, цукром і ва-
нільним цукром. Додати ко-
косову стружку і добре пере-
мішати. Викласти начинку на 
млинці та загорнути.

Бурякові млинці
ПОТРІБНО: 200 г червоно-

го буряка, по 50 мл олії і ря-
жанки, 2 скл. борошна, 1,5 скл. 
молока, 1 яйце, 2 ст. л. цукру, 1 
ч. л. солі.

НАЧИНКА: 450 г курячо-
го філе, 0,5 скл. гречаної кру-
пи, цибулина, пучок зелені, 3 
ст. л. вершків, 1 ст. л. лимонно-
го соку.

ПРИГОТУВАННЯ: буряк 
помити і відварити до готов-
ності, почистити, порізати 
шматочками і додати в моло-
ко. За допомогою блендера 
змолоти буряк з молоком до 
однорідної консистенції, до-
дати просіяне борошно, яйце, 
ряжанку, цукор і сіль, ретель-
но перемішати та залишити, 
щоб постояло приблизно 20 

хвилин. Випікати млинці на 
розігрітій сковорідці, змаще-
ній олією. Куряче філе і греч-
ку відварити. М’ясо дрібно по-
різати і перемішати з гречкою. 
Цибулю почистити, поріза-
ти і підсмажити на олії до зо-
лотистого кольору, додати до 
гречки і перемішати. Лимон-
ний сік, подрібнену зелень, 
вершки та сіль додати до гре-
чаної начинки і ретельно ви-
мішати. Викласти начинку на 
млинці і загорнути.

Налисники з маком  
і цедрою лимона

ПОТРІБНО: 300 мл молока, 
200 мл сильногазованої води, 3 
яйця, 250 г пшеничного борош-
на,  5 ст. л. рослинної олії, 1 ст. 
л. цукру, 1 ч. л. солі, 3 ст. л. маку, 
дрібно натерта цедра одного 
лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко, 
яйця, олію, сіль та цукор зби-
ти до однорідності. Додавати 
партіями борошно, збиваючи 
після кожного додавання. По-
ставити тісто для налисників 
в холодильник і залишити на 
30 хвилин "відпочивати".  Мак 
підрум'янити на сухій сково-
рідці. Дістати тісто з холодиль-
ника, процідити через дрібне 
сито, щоб остаточно позбути-
ся навіть найменших грудочок. 
До тіста додати газовану воду, 
мак та цедру. Добре переміша-
ти і приготувати все для сма-
ження налисників. Розігріти 
антипригарну сковорідку, зма-
щену тонким шаром олії і сма-
жити млинці. 

Млинці на дріжджах

ПОТРІБНО: 200 г борошна, 
500 мл молока (теплого), 40 г 
вершкового масла ( топленого), 
1 ст. л. цукру, яйце, 6 г сухих або 
18 пресованих дріжджів.  

ПРИГОТУВАННЯ: у склян-
ці молока з загальної маси роз-
вести дріжджі та залишити під-
німатись в теплому місці. Яйце 
збити, додати приготовлену 
дріжджову масу та поступо-
во додавати борошно, топлене 
масло та залишки молока. Тісто 
залишити підніматись в тепло-
му місці на 30 хв. Перемішати і 
ще раз залишити підніматись 
на 20 хв. Далі смажити на олії  
тісто має бути, як густа смета-
на, за потребою можна додава-
ти молоко чи борошно.

Пісні налисники  
на мінералці

ПОТРІБНО: 250 г (1,5 склян-
ки) пшеничного борошна ви-
щого ґатунку, 2-2,5 склянки мі-
неральної газованої води, 1 ст. 
л. цукру, 1 щіпка солі, 3-4 ст. л. 
рафінованої олії.

ПРИГОТУВАННЯ: у просія-
не борошно додати цукор і сіль, 
перемішати. Влити склянку га-
зованої води і перемішати, щоб 
не було грудочок. Влити дру-
гу склянку води і замісити рідке 
тісто. Накрити тісто і дати йому 
постояти 30 хвилин. За цей час 
клейковина набрякне і, можли-
во, буде потрібно додати ще тро-
хи газованої води (приблизно 0,5 
склянки), щоб тісто було досить 
рідким для випічки тонких млин-
ців. Наприкінці влити олію і ще 
раз ретельно перемішати. Розігрі-
ти сковороду з олією. Посмажити 
тонкі млинчики. Подавати з будь-
якою начинкою на свій вибір.

Корисні млинці

ПОТРІБНО: 250 мл молока, 
150 мл води, 20 г рафінованої 
олії, 20 г маку, цедра одного ли-
мона, 10 г цукру, 75 г пшенично-
го цільнозернового борошна, 75 
г кукурудзяного борошна, 4 яйця.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з цукром, додати борошно, 
ще раз збити, потроху доливати 
суміш молока та води, інші ін-
гредієнти. Залишити на півго-
дини. Далі смажити без олії та 

масла на добре розігрітій ско-
ворідці. З цієї порції виходить 
11-12 великих млинців.

Медові млинці  
з горіховою начинкою

ПОТРІБНО: молоко – 1 скл, 
борошно пшеничне -1 - 1,5 
склянки, сода - 1/3 чайної лож-
ки, яйця – 3 шт., мед рідкий -3 
ст. л., олія – 2 ст. л., сіль за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: для начин-
ки можна використовувати су-
міш з подрібнених горіхів та су-
хофруктів з додаванням меду, 
різноманітні свіжі фрукти, шоко-
лад та, навіть, вершкове морози-
во. Для тіста: змішати яйця з ме-
дом, та додати в суміш підігрі-
те молоко, гарно розмішати, під-
солити та поступово ввести бо-
рошно, ретельно перемішуючи 
тісто на млинці кухонним вінчи-
ком. Додати в суміш соду та олію 
і знову перемішати. Лишити тіс-
то на півгодини «відпочити». 
Поки тісто відпочиває, можна 
приготувати начинку. Для цьо-
го горіхи подрібнити, додати 
промиті та, якщо це необхідно, 
подрібнені родзинки, курагу, 
чорнослив перемішати з медом. 
Також для начинки можна вико-
ристовувати сезонні чи улюбле-
ні фрукти та ягоди за власними 
вподобаннями. Випікати млин-
ці традиційним способом. На го-
тові млинці викласти начинку 
та загорнути їх конвертиком

Секрети приготування млинців
Для цієї страви найкраще підходить пшеничне борошно. 

Але також можна використовувати гречане, вівсяне або рисо-
ве борошно – так буде корисніше. "Золота" пропорція – 1 склян-
ка борошна на 2 склянки рідини. Звичайно, вона витримується 
приблизно, але знати її корисно. 
Грудочок в тісті можна позбутися двома способами. Пер-

ший: додавайте борошно маленькими порціями та добре ви-
мішуйте. Другий: додайте одразу всю порцію борошна та замі-
сіть густе тісто, а потім додавайте молоко, щоб досягти потріб-
но консистенції.
Для того, щоб млинці вийшли дуже ніжними, борошно 

слід просіяти 2-3 рази. Дайте постояти тісту хвилин 15–30 пе-
ред випіканням. Це дасть змогу всім інгредієнтам добре розчи-
нитися та зробить ваше тісто однорідним.
Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви 

отримаєте більш ніжні та запашні млинці. Завжди додавайте 
сіль, навіть у солодкі млинці. 
Найкраще для смаження використовувати спеціальну 

сковорідку. Якщо такої немає – візьміть з антипригарним по-
криттям.
При приготуванні млинців з начинкою, випікайте їх тіль-

ки з одного боку, загортайте начинку просмаженим боком все-
редину – і вже потім обсмажуйте перед самою подачею. 

  10 рецептів 
найсмачніших 
МЛИНЦІВ
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Неприбуткові 
організації повинні 

відзвітувати  
за 2019 рік  

до 2 березня

Неприбуткові організації, 
які внесені до Реєстру 
неприбуткових установ 

та організацій, подають звіт про 
використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації за 2019 
рік до контролюючого органу за 
місцем реєстрації протягом 60 
календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем 
звітного податкового року. 

Цьогоріч граничним терміном подан-
ня звіту є 2 березня 2020 року. Форма 
звіту затверджена наказом Мінфіну від 
17.06.2016 №553. 

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податко-
вого кодексу, неприбуткові підприєм-
ства, установи та організації разом зі зві-
том обов’язково подають до контролюю-
чих органів річну фінансову звітність, яка 
є додатком до звіту та невід’ємною части-
ною. 

Неприбуткові установи та організа-
ції, які протягом звітного року виплачу-
вали доходи із джерелом походження в 
Україні нерезидентам, повинні подати де-
кларацію з податку на прибуток із запо-
вненим рядком 23 і додатком ПН разом 
зі звітом про використання доходів (при-
бутків) неприбуткової організації протя-
гом 60 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного (по-
даткового) року. 

Сектор комунікацій  
Головного управління ДПС  

у Тернопільській області.

Тернопільський  національний  економічний університет IV рівня 
акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує 

конкурс на заміщення вакантних посад:
- професора кафедри інформацій-

ної та соціокультурної діяльності; 
- доцента кафедри економічної екс-

пертизи та аудиту бізнесу.
Вимоги до кандидатур на посади: 

професора - науковий ступінь докто-
ра наук;

доцента - науковий ступінь канди-
дата наук.  

Термін подання документів – один 
місяць з дня опублікування оголошен-
ня. 

Перелік документів, які подають-
ся на ім’я ректора університету: заява 
про участь у конкурсі; особовий лис-
ток з обліку кадрів; автобіографія; за-
свідчені в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, науко-
ві ступені і вчені звання; список науко-
вих та навчально-методичних праць і 
винаходів.

Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов'язків, роз-
міру та умов оплати праці надається 

кадровою службою. (Працівники ТНЕУ 
для участі у конкурсі подають заяву на 
ім'я ректора, оновлений список науко-
вих та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адре-
сою: ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тер-
нопіль, 46020. Детальніше з умо-
вами конкурсу можна ознайоми-
тись у вченого секретаря ТНЕУ за  
тел. (0352) 47-50-62.
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ГОРОСКОП
З 25 лютого

по 3 березня
ОВЕН 
Цей період може заго-

стрити всі розбіжності у 
взаєминах. Вам доведеться 
визначитися, хто ж вороги, 
а хто — друзі.

ТЕЛЕЦЬ 
Проблеми виникнуть 

у тих, хто робив ставку на 
гроші та партнера, а не на 
власні сили. Життя часто 
пропонуватиме брати на 
себе більше відповідаль-
ності, самостійності.

БЛИЗНЮКИ 
Якщо ви ще не знайшли 

соціальну нішу, то корисно 
буде закріпитися на досяг-
нутому. Головнi критерії — 
показники особистісного 
зростання.

РАК 
Не намагайтеся схова-

тися за спини інших людей, 
оскiльки можете потрапи-
ти в конфліктні ситуації. У 
ділових відносинах пере-
гляньте колишні принципи.

ЛЕВ 
Несподівано може ви-

явитися нечесна гра парт-
нера, можливий бурхливий 
розрив стосункiв i частi 
конфлiкти.

ДІВА 
Тим, чиє життя повністю 

залежить від партнера, ба-
жано завчасно знайти сфери 

для самостійної реалізації 
творчих можливостей.

ТЕРЕЗИ 
Доречними будуть за-

няття спортом, позбавлен-
ня шкідливих звичок. При 
цьому не варто занадто від-
мовляти собі в природних 
радощах життя.

СКОРПІОН 
Якщо вам потрібна до-

помога юристів у вирішенні 
деяких питань, будьте уваж-
ні. Краще скористатися до-
помогою кількох фахівців.

 СТРІЛЕЦЬ 
Романтичні зустрічі мо-

жуть стати причиною роз-
ладу в деяких сім’ях. Осо-
бливу увагу приділіть дітям, 
але пам’ятайте, що надмірна 
любов може зашкодити.

КОЗЕРІГ 
Ви прагнете оточити 

турботою близьких, отри-
мати доступ до їхнього 
особистого життя і таким 
чином забезпечити собі 
центральну роль у сім’ї. 
Живіть для себе!

ВОДОЛІЙ 
Зірки попереджають, 

що егоїзм може мати для 
вас негативні наслідки. На-
став час присвятити себе 
повсякденній праці.

РИБИ 
Займаючись улюблени-

ми справами, ви відчуєте 
себе щасливою людиною. 
Це найвдаліший момент, 
коли необхідно навчитися 
читати чужi думки.

Вітаємо!
Адміністрація та колектив фермерського 

господарства «Вікторія-92» Козівського району 
вітають своїх працівників – іменинників лютого

Михайла Мельника та Василя 
Головацького

з Днем народження!
Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди,
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця старість не спішить!
Нехай щастить завжди й усюди,
Нехай приносять радість люди.
Нехай Вас Бог оберігає,
І добро хату не минає!
Хай Матінка Божа, цариця Свята,
Дарує многії і благі літа. 

Вітаємо!
Дорогу бабусю та прабабусю 

Раїсу Андріївну Гоюк
з Вікнин Збаразького району 

з 70-річчям!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай минають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило, 
Здоров’ям наповнила рідна земля!

З любов’ю – внучка Валя 
з чоловіком Василем, 

правнучки Евеліна і Софія. 

Вітаємо!
 Любу матусю, турботливу 
і добру бабусю та прабабусю 
Надію Данилівну Ганжу 
з Вікнин Збаразького району 

з Днем народження! 
Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець
Міцне здоров'я Вам послав 
І щоб сто літ він Вас оберігав! 
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
За руки такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Живіть іще довго, рідненька, на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
 Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з'являються сльози.
Хай радість приносить Вам кожна хвилина,
Від горя заступить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – донечки Марія, Тетяна, Ольга з 

сім’ями, внуки та правнуки і вся велика родина. 

Вітаємо!
Дорогого сина, внука, брата, 

кума, швагра і хресного 
Руслана Івановича Гушпета 

з 35-річчям!
Сердечні вітання сьогодні складаєм,
Найкращі слова ми Тобі підбираєм.
Бажаєм ніколи не знати біди,
Хай доля підносить тільки добрі плоди. 
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Не знає ні турбот, ні втоми!
Нехай приносить задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
І часу хай стрімкий потік на Тебе не впливає,
А Господь міцне здоров’я посилає!

З любов’ю – мама Марія, бабуся Надя, 
сестра Оксана, кум Віктор, 

похресниця Юля, племінники
 Олександр і Єва. 

Вітаємо!
Коханого чоловіка, люблячого 

татуся, доброго дядечка і швагра 
Руслана Івановича Гушпета

з Вікнин Збаразького району
із 35-річчям!

Сьогодні Твій день, 
Не сумуй – усміхнись,
Бажаєм веселого свята!
Щоб всі Твої мрії чимшвидше збулись,
Щоб запам’яталась ця дата.
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі, спокої,
Хай ще довго сіяє Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у щасті й здоров’ї!
Живи з комфортом у душі,
З любов’ю в щирім серці,
І хай життя струмком дзвенить,
Прозоре, мов джерельце! 
Тож шлем від душі найкращі слова,
А Бог хай дарує многії та благії літа!
 З повагою і любов’ю – дружина Оксана, діти Андрій, 
Олексій і Тетяна, тато Григорій, хресна Оля, 
швагрі Іван і Михайло з сім’ями.

 Вітаємо!
Добру, щиру людину, 
свою дорогу сусідку

Галину Василівну Павлишин
з Чорткова

з Днем народження!
Дякуємо Вам за допомогу 
у скрутну для нас хвилину, 

за Ваше чуйне серце і підтримку.
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру
На многії і благії майбутні літа.
Як квіти на галявині весняній
Всміхайтесь весело завжди,
Не знайте горя і тривоги,
Не знайте ані крихітки біди!

З повагою – Іван і Марія Василіви.

 Вітаю!
Віктора Мусійовича Медвідя

із села Котюжини Збаразького району
з Днем народження!

З Днем народження Тебе хочу я привітати,
Ще довгий шлях Тобі долати, 
Щоб досягти заповітної мети.
Хай на життєвому шляху не буде
ні каміння, ні тернини, 
Прийми вітання від друзів, від родини.
Хай світлом радісним дорога
Стелиться м’яко у житті,
Щоб в сім’ї завжди були любов, здоров’я і тепло.
Летять роки і їм немає спину,
За ними мудрості великий зміст,
Сьогодні  51 роковини здолав ти, Вітя,
мов справжній альпініст.
За пройденим не варто сумувати,
Попереду гряде весни пора. 
Хай щедрим буде Твоє свято,
Хай завжди, друже мій, панує радість в Твоїй хаті.
Щиросердно хочу побажати
Завзяття, радості, здоров’я - на роки!

З повагою і найкращими побажаннями – 
Іван Юхимович Панчук.

Вітаємо!
Дорогу сестричку, вірну подругу 

Оксану Вересюк
з Тернополя

з Днем народження! 
Нехай летять собі літа
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині, 
Журба щоб в безвість відійшла, 
А радість жила в кожній днині.
Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З повагою і любов’ю – сестричка Олена з 
чоловіком Андрієм, подруги Аліна і Леся.

Вишиванко моя, 
вишиванко!

 Краса неземна у тобі,
 То квітнуть маки 

і волошки, 
Вишиті на білім 

полотні…
На фото Мирослава 

КОЛОМІЙЧУКА: Любов Овчарук,
 Інна Красюк, Людмила Опалько – 

працівники ПАТ «Укртелеком»
 (м. Ланівці). 




