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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

27 січня - хмарно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 2-3, 
вдень 1-2 градуси мо-
розу. Схід сонця - 7.56, 
захід - 17.05. 

28 січня - хмарно, 
сніг, температура по-
вітря вночі 3-4, вдень 
2-4 градуси морозу. 
Схід сонця - 7.55 захід 
- 17.07. Повний місяць.

29 січня - хмарно з 
проясненням, у першій 
половині дня сніг, тем-
пература повітря вно-
чі 3-5, вдень 2-4 граду-
си морозу. Схід сонця 
- 7.54, захід - 17.08. 

30 січня - хмарно, 
можливий сніг, темпе-
ратура повітря вночі 
5-6, вдень 2-4 граду-
си морозу. Схід сонця 

-7.53, захід - 17.10. 
31 січня - хмарно, 

сніг, температура по-
вітря вночі 4-5, вдень 
2-4 градуси морозу. 
Схід сонця - 7.51, захід 
- 17.12. 

1 лютого - хмарно 
з проясненням, мож-
ливий сніг, температу-
ра повітря вночі 6-7, 
вдень 4-5 градусів мо-

розу. Схід сонця - 7.50, 
захід - 17.13. 

2 лютого - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 8-9, вдень 
4-5 градусів морозу. 
Схід сонця - 7.48, захід 
- 17.15.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

 10-11  стор.

Погода в Тернополі й області

На МЕжі ТЕРНопілЬсЬкої Та 
ХМЕлЬНицЬкої обласТЕй З’єДНали 
50-Ти МЕТРовий укРаїНсЬкий пРапоР

102-у річницю проголошення акту возз’єднання уНР та ЗуНР 
традиційно відзначили на символічному кордоні двох регіонів, 

який проходить через річку Збруч
3 

стор.

8 
стор.

Обручка 
з ломбарду

байден-україна: 
що було, що є, 
що буде...  2  стор.

Врожай лимоніВ Та мандариніВ 
збираюТь на ТерноПільщині

Екзотичний сад у селі ценів козівського 
району виростила родина попиків

В області 
запрацювали 
кабінети для 

проведення щеплень 
проти коронавірусу. Тут 
встановлено холодильне 
обладнання, у якому 
зберігатиметься вакцина. 
За кожним кабінетом 
закріплена бригада, 
яка на першому етапі 
вакцинації працюватиме 
на виїзді.

- У Тернопільській області 
розгорнуто 11 кабінетів ще-
плень на базі Центрів первинної 
медико-санітарної допомоги. 
Тут зберігатиметься вакцина та 
вся медична документація. Самі 
щеплення робитимуть у місцях, 
передбачених дорожньою кар-
тою. Наразі управління охорони 
здоров’я формує списки осіб, які 
будуть вакциновані під час пер-
шої хвилі, та графік проведення 
щеплення, - зазначила началь-
ниця управління охорони здо-
ров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

До складу мобільної бригади 
входитимуть лікар, середній та 
молодший медичний працівни-
ки, водій і лікар-дублер. З кабі-
нету до пацієнта вакцину тран-
спортуватимуть у холодильних 
сумках, аби забезпечити дотри-
мання температурного режиму.

- Перший етап щеплення пе-
редбачає вакцинацію безпосе-
редньо медичних працівників, 
які надають  допомогу в стаці-
онарах хворим на COVID. У нас 
вакцина зберігатиметься до п’я-
ти діб при температурі 2-4 граду-
си. Протягом дня, плануємо, одна 
бригада може зробити 100 ще-
плень, - повідомила медична ди-
ректорка ЦПМСД Надія Боднар.

За її словами, однією з най-
важливіших умов зберігання 
вакцини є дотримання темпе-
ратурного режиму. Двічі на день 
працівники кабінету робити-
муть контрольні заміри у хо-
лодильному обладнанні, а дані 
документуватимуть.

Тернопільщина 
готується до 
вакцинації від 

COVID-19
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Джо Байден у 
політиці майже 
п’ятдесят років. 

Дорога до президентства 
була довгою. Ішов до 
цього понад тридцять 
років. Балотувався тричі. 
І нарешті пощастило. 
Байден став найстаршим 
президентом 
Сполучених Штатів на 
момент обрання - 20 
листопада минулого року 
йому виповнилось 78. 

Чимало політиків та екс-
пертів розкладають пасьянс 
щодо відносин України та 
США під час правління нового 
господаря Білого дому. 

Чого ж очікувати нашій 
країні у двосторонніх відно-
синах, в оборонній політиці 
та протистоянні з Росією? Як 
відомо, Джозеф Байден знає 
Україну значно краще, ніж До-
нальд Трамп на початку своєї 
каденції. За вісім років на по-
саді віцепрезидента Байден 
шість разів відвідав Україну. 
При правлінні Обами відпові-
дав за «українське питання». 
«Жоден попередній прези-
дент США ще ніколи не був 
так добре знайомий з україн-
ськими справами», - наголо-
шують у Євразійському центрі 
Atlantic Council. І прогнозують: 
Україною він буде займатися 

більш професійно, ніж Трамп. 
«І сам 46-й президент США, 

і його команда, швидше за все, 
послідовно керуватимуться 
філософією нерозривності 
безпеки США і безпеки Європи, 
а також розумінням ролі Укра-
їни для європейської безпеки 
в умовах агресивної політики 
Росії», - зазначив головний 
консультант Національного 
інституту стратегічних дослі-
джень Микола Бєлєсков, пере-
дає ВВС Україна. 

Чи отримає наша армія сер-
йозну матеріально-технічну 
допомогу від Штатів? Це зале-
жатиме багато в чому від самої 
України. Насамперед, від успі-
хів у реформуванні сектору 
безпеки та оборони загалом.

Водночас Джон Гербст, 
який у середині 2000-х років 
був послом США у Києві, наго-
лосив: у нинішній адміністра-

ції чільні посади обіймають 
люди, які розуміють важли-
вість допомоги Україні у про-
тистоянні ревізіоністській 
зовнішній політиці президен-
та Росії Володимира Путіна.

Особливе ставлення до 
«українського питання» від 
Байдена, можливо, слід очі-
кувати й через те, як на його 
власний імідж вплинув скан-
дал із його сином Хантером 
та фірмою Burisma, пише DW. 
У 2014 році Хантер Байден по-
годився увійти до наглядової 
ради української газодобув-
ної компанії Burisma. Рішення 
Байдена-молодшого, до цього 
жодним чином не пов’язаного 
з газовим бізнесом, обійняти 
прибуткову посаду виклика-
ло критику в США через мож-
ливий конфлікт інтересів. 
Американський Сенат, тоді 
контрольований республікан-

цями, провів розслідування. 
Воно засвідчило: призначен-
ня Хантера справді могло ста-
новити конфлікт інтересів, 
проте доказів того, що воно 
мало вплив на рішення адмі-
ністрації Обами, сенатори не 
знайшли. Однак Трамп і його 
команда активно використо-
вували історію з Хантером 
проти його батька в передви-
борчій боротьбі. А в Україні 
Державне бюро розслідувань 
відкрило провадження щодо 
Джо Байдена. Чи не вплине це 
на стосунки Байден-Україна? 
Малоймовірно.

Чи приїде Байден знову в 
Україну у статусі президента? 
Гадати рано. Та якщо це ста-
неться, то він стане першим 
лідером США, який відвідає 
Київ після Джорджа Буша-мо-
лодшого у 2008 році. 

Наразі політексперти про-
гнозують: перші реальні зов-
нішньополітичні кроки прези-
дента Байдена Україна відчує, 
можливо, за пів року - у вересні. 

А поки що Байден займа-
тиметься лише внутрішньою 
політикою. Проблем у Штатів 
чимало. Коронавірус, бороть-
ба зі сповільненням еконо-
міки, з безробіттям… Плюс 
- американське суспільство 
переживає глибокий розкол. І 
об’єднати його нелегко. 

Крім того, главі Білого 

дому доведеться відновлю-
вати зв’язки із союзниками в 
Європі, протистояти натиску 
з боку Росії. І з Китаєм складні 
стосунки. А ще треба поверну-
ти репутацію Штатам. Байден 
обіцяв це американцям під час 
виборчої кампанії. Тож, як ка-
жуть, роботи в нового прези-
дента США непочатий край...    

І ще варто пам’ятати: будь-
який президент США найпер-
ше захищає інтереси власної 
країни. Тому не слід сподіва-
тися, що Байден - панацея для 
України. Він не може боротися 
з українською корупцією, бід-
ністю, необдуманою тариф-
ною політикою тощо. А от хо-
рошим партнером для України 
Сполучені можуть бути. Влас-
не, це й важливо. Як і наступ-
не. Мелінда Герінґ, заступниця 
директора Atlantic Council, зая-
вила в інтерв’ю Радіо Свобода: 
головним питанням між Джо 
Байденом і президентом Укра-
їни Володимиром Зеленським 
є встановлення довіри, оскіль-
ки наша країна була втягнута у 
внутрішньополітичну бороть-
бу США. Відновити цю довіру 
буде нелегко. І 
це справа обох 
сторін. 

байден-україна: що було, що є, що буде...
Інавгурація 46-го президента США від Демократичної партії Джозефа Байдена пройшла хіт-парадом у 

світових та українських медіа. А до цього було стільки інтриг! Загалом пов’язаних із опонентом Байдена - 
республіканцем Дональдом Трампом, який до останнього намагався втриматися за владу. 

ольга 
ЧоРНа.

За словами прем’єра, заборона 
на підвищення тарифів має 
діяти щонайменше до квітня 

цього року. Він зазначив, що про це 
було домовлено під час дискусії з 
Асоціацією міст України.

Водночас, підприємства з постачання гаря-
чої води та опалення, як і раніше, купуватимуть 
природний газ за високими тарифами.

Згідно з домовленістю, «Нафтогаз» дозво-
лить сплатити різницю цін у розстрочку. В свою 
чергу, уряд обіцяє фінансово підтримати під-
приємства.

В Україні планують знову поновити адаптивний карантин в областях залежно від 
показників захворюваності. Тобто можуть запровадити «кольорові» карантинні 
зони, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, найближчим часом Мінохорони здоров’я дослідить ситуацію у регіонах, і залеж-
но від показників ухвалять рішення про запровадження адаптивного карантину в окремих областях. 
Іншими словами, Україна знову може повернутися до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон.

підвищення 
тарифів на 

опалення та гарячу 
воду відклали

«колЬоРові» каРаНТиННі ЗоНи ХоЧуТЬ повЕРНуТи

Указом Президента 
України 
№24/2021 за 

значний особистий 
внесок у державне 
будівництво, зміцнення 
національної безпеки, 
соціально-економічний, 
науково-технічний, 
культурно-освітній 
розвиток Української 
держави, вагомі 
трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну 
працю орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня до 
Дня Соборності України 
нагороджено ректора 
Західноукраїнського 
національного 
університету Андрія Крисоватого.

«Професорсько-викладацький колектив, працівники та 
студенти класичного університету Тернополя вітають Ан-
дрія Ігоровича і бажають йому наснаги, енергії та здоров’я 
для нових звершень в ім’я України», - йдеться на сайті ЗУНУ.

Ректор класичного 
університету Тернополя 

отримав орден 
«За заслуги» ііі ступеня

В Україні не підвищуватимуть 
тарифи на тепло і гарячу воду в цьому 
опалювальному сезоні. Про це повідомив 

у соцмережі Facebook прем’єр Денис 
Шмигаль. 

Із 1 лютого розпочнеться реєстрація 
школярів для участі у зовішньому 
незалежному оцінюванні. Паспорт 

нового зразка є обов’язковою умовою для 
його проходження, адже ID-картка не лише 
посвідчує особу власника та підтверджує 
громадянство України, але й дає право 
майбутнім випускникам на реєстрацію у 
ЗНО, яке  проходитиме у 2021 році.

Отже, особи, яким виповнилося 14 років та хо-
чуть вступити до вищих навчальних закладів, по-
винні подбати про своєчасне виготовлення першого 
паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. 

У секторі організаційної роботи УДМС України в 
Тернопільській області нагадують: для осіб, які до-
сягли 14-річного віку та отримують паспорт грома-
дянина України вперше, - документ оформлюється 
безкоштовно. Для цього необхідно звернутися без-
посередньо до міграційної служби Тернопільської 
області.

ID-картка - 
обов’язковий 
документ для 

реєстрації на ЗНо
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День Соборності – 
особливе свято для 
кожного українця. 

На Тернопільщині у 
цей день створюють 
ланцюги єднання 
на межі з сусідньою 
Хмельниччиною, 
які символізують 
об’єднання Української 
Народної Республіки 
та Західноукраїнської 
Народної Республіки.

Цьогоріч урочистості відбу-
валися між селом Гуків Чеми-
ровецького району та селищем 
Скала-Подільська Борщівсько-
го на мості через річку Збруч, 
де багато років тому проходив 
умовний кордон між ЗУНР та 
УНР.

Через карантинні обме-
ження святкові заходи були 
менш людні. Але все ж тради-
ції зберегли. Учасники ходи з 
Тернопільщини принесли синє 
полотнище, а з Хмельниччини – 
жовте. Символічно на середині 
мосту представники делегацій 
обох областей зустрілися та 
з’єднали 50-ти метровий укра-
їнський стяг. Делегації обмі-
нялися короваями, а тоді уро-

чистою ходою пройшли у село 
Гуків на Хмельниччині. Там 
біля меморіалу, встановлено-
го на честь Романа Шухевича, 
люди спільно помолились за 
всіх, хто поліг за волю України, 
і поклали квіти. Представники 
духовенства з обох областей 
провели молебень.

- Понад ста років тому здій-
снилася мрія мільйонів укра-
їнців про соборну національну 
державу. Акт Злуки став виявом 
нашої волі до етнічної й терито-
ріальної єдності. Сьогодні цей 
день ще раз прокладає міст між 
минулим і сьогоденням Укра-
їни, стверджує нерозривний 
зв’язок між усіма поколіннями 
борців за її волю і незалежність. 
Навіть попри зовнішнього во-
рога, ми демонструємо усьому 
світу нашу непохитність. І лише 
наполегливий, цілеспрямова-
ний рух уперед дасть змогу по-
будувати нам сильну й високо-
розвинену державу. Зі святом 
– з Днем Соборності України! 
- наголосив голова Тернопіль-
ської облдержадміністрації Во-
лодимир Труш.

Очільник області підкрес-
лив, що соборність – це наша 
жива пам'ять про мільйони Ге-

роїв, які присвятили життя ідеї 
Незалежної України. Це вияв 
поваги до споконвічного праг-
нення українців здобути та збе-
регти етнічну і територіальну 
цілісність.

- Ми сьогодні переосмис-
люємо події, які відбулися 102 
роки тому, - каже Михайло Со-
хацький, директор Борщівсько-
го краєзнавчого музею. – У цей 
день не лише варто згадувати 
те, що було в історії. А й варто 
проаналізувати  уроки, які нам 
дає минуле, і не допускати тих 
же помилок у майбутньому. 

Нагадаємо, що День Собор-
ності України – свято, котре 
відзначаємо щороку в день 
проголошення Акту возз’єд-
нання Української Народної 
Республіки та Західно-Україн-
ської Народної Республіки. Це 
свято офіційно встановлене у 

1999 році, враховуючи велике 
політичне та історичне значен-
ня об’єднання УНР і ЗУНР для 
утворення єдиної української 
держави. 

Акт Злуки увінчав собор-
ницькі прагнення українців 
обох частин України – Наддні-
прянщини та Наддністрянщи-
ни – щонайменше з середини 
XIX століття. Це була основопо-
ложна подія для українського 
державотворення. 

24 серпня 1991 року поза-
чергова сесія Верховної Ради 
УРСР ухвалила Акт проголо-
шення незалежності України. 
Його підтримали українці на 
Всеукраїнському референдумі 
1 грудня 1991 року. Ця подія 
стала відправною точкою для 
відліку історії сучасної Україн-
ської державності. Утім, істори-
ки цілком справедливо відзна-

чають, що 24 серпня 1991 року 
насправді відбулося віднов-
лення державної незалежності 
України.

Вперше у XX столітті укра-
їнська незалежність була про-
голошена 22 січня 1918 року IV 
Універсалом Української Цен-
тральної Ради. Роком пізніше, 
22 січня 1919 року, у Києві на 
Софійській площі було прого-
лошено Акт Злуки (об’єднання) 
українських земель, в єдину 
Україну, стверджувалось об’єд-
нання двох тодішніх держав 
УНР та ЗУНР, що постали на 
уламках Російської і Австро-У-
горської імперій, в єдину собор-
ну Українську державу.

Підготувала 
Анастасія ПОЛЬОВА, 

фото Івана ПШОНяКА.
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на межі ТерноПільської Та Хмельницької обласТей 
з’єднали 50-Ти меТроВий український ПраПор

102-у річницю проголошення акту возз’єднання уНР та 
ЗуНР традиційно відзначили на символічному кордоні 

двох регіонів, який проходить через річку Збруч
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Чисельність наявного населення на Тернопільщині, за 
оцінкою на 1 грудня 2020 року, становила 1 031 521 особу.

Упродовж січня-листопада кількість населення зменшилася на 
7174 людини. Це відбулося за рахунок як природного скорочення - 7010 осіб, 
так і міграційного - 164 особи.

За одинадцять місяців 2020-го в області народилось 7206 дітей, що на 
146 менше, ніж у відповідному періоді 2019 року. 

Упродовж згаданого минулорічного періоду зареєстрували 14216 помер-
лих, що на 629 осіб більше, ніж у 2019-у. Про це повідомляє Головне управлін-
ня статистики у Тернопільській області.

У 2021 році на фінансування 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції було 

виділено 1,144 мільярди гривень. 
Частину цих коштів - 697 мільйонів, 
направлять на фінансування 
парламентських партій. Така сума 
стала найбільшою за останні п’ять 
років. Відповідні дані публікує рух 
«Чесно». 

Майже половину коштів отримає партія 

«Слуга народу» - 345,8 мільйонів гривень. 
«Опозиційна платформа - За життя» - 104,6 
мільйонів. «Європейська солідарність» - 99,7 
мільйонів. «Голос» - 81,5 мільйонів. «Батьків-
щина» - менше всіх - 65,5 мільйонів гривень.

Варто зазначити, на розподіл коштів між 
партіями впливають тільки активні виборці. 
Фактично виборець, йдучи на ділянку, вирішує 
не лише за кого віддати голос, але й кому саме 
він буде передавати свою частку податків про-
тягом наступних п’яти років.

скільки грошей отримають 
партії в 2021 році

Із запровадженням 
ринку газу 
українці мають 

змогу змінювати 
постачальника, 
обираючи того, який 
пропонує паливо 
дешевше або пропонує 
більш якісні послуги.

Як знайти нового 
постачальника газу 
● Щоб перевірити, чи обрана 

компанія має право на поста-
чання, слід зайти на сайт Наці-
ональної комісії, що здійснює 
державне регулювання у галу-
зі енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП) та вибрати 
розділ «Ліцензійний реєстр 
НКРЕКП».
●  Документом містить пов-

ний перелік ліцензіатів. Чин-
ність ліцензії обраного поста-
чальника слід перевірити у 
графі «Статус ліцензії».
● Можна скористатися також 

інформацією на сайтах в мережі 
«Інтернеті», де пропонують по-
рівняти ціни на паливо у різних 
компаній-постачальників.
● Наступний крок - слід пода-

ти заяву-приєднання до обра-
ного постачальника. Це можна 
зробити онлайн, надіславши 
компанії скановане чи сфото-
графоване звернення на елек-
тронну скриньку, або особисто 
прийти до компанії та подати 
пакет документів.

Які документи 
потрібні, 

щоби змінити 
постачальника газу 
До заяви-приєднання до но-

вого постачальника слід до-
дати такі документи:
●копію паспорта;
●копію ідентифікаційного 

коду споживача;
●документи, якими посвідчу-

ється право власності чи право 
користування приміщенням;
●документи, які може вима-

гати постачальник, наприклад, 
останній рахунок за газ. Пере-
лік має бути зазначений на сай-
ті постачальника, Заяву також 
може подати й довірена особа 
власника приміщення, проте 
вона має надати довіреність, 
засвідчену нотаріусом, а також 
копії паспорта власника та його 

індивідуального податкового 
номера, а також свій паспорт, 
індивідуальний податковий но-
мер та документ, що засвідчує 
право власності.

Після подання документів 
очікуєте повідомлення від но-
вого постачальника про дату, з 
якої здійснюватиметься поста-
чання природного газу.

скільки 
часу потрібно, 
щоби змінити 

постачальника газу 
●  Процес зміни постачаль-

ника має відбутися протягом 3 
робочих тижнів.
● Контактувати зі старим по-

стачальником не потрібно.
●  Через 6 тижнів старий 

постачальник має виставити 
остаточний рахунок за спожи-
тий газ, який треба сплатити 
протягом 10 днів після отри-
мання. Якщо споживач  не по-
годжується із таким рахунком, 
тоді питання вирішується в су-
довому порядку.
●  Новий постачальник має 

надіслати споживачеві пові-
домлення щодо дати, з якої поч-

не надходити природний газ. 
Для цього відведений 20-ден-
ний термін, однак деякі поста-
чальники можуть повідомити й 
швидше.
● Якщо подані до заяви доку-

менти потребують уточнення, 
постачальник протягом п'яти 
робочих днів надсилає спожи-
вачу письмовий запит.
● Після завершення процеду-

ри зміни постачальника новий 
постачальник протягом трьох 
робочих днів письмово пові-
домляє побутового споживача 
про дату, з якої здійснюється 
постачання природного газу.
●  Відсутність індивідуаль-

ного газового лічильника не є 
перешкодою для зміни поста-
чальника.

споживач не 
залишиться без 
газопостачання 

Споживач не повинен запиту-
вати дозволу в газопостачаль-
ника дозволу на від’єднання, а 
вирішує це самостійно.

Новий газопостачальник має 
підтвердити приєднання, після 
чого оплата за газ відбувається 
за новими реквізитами.

Якщо споживач  має борги 
за газ, то спершу доведеться їх 
сплатити, і тільки після цього 
він отримає можливість перей-
ти до іншого постачальника.

Поки триває процес зміни 
постачальника, споживачу не 
можна відключати газ. За усе 
спожите паливо за цей період 
слід сплатити старому поста-
чальнику за його тарифами.

Де можна знайти 
актуальні ціни 
на побутовий 
природний газ 

● на спеціалізованих сайтах;
●  звернутись безпосередньо 

до постачальника природного 
газу у зручний спосіб;
● ознайомитися з актуальни-

ми цінами на офіційному сайті 
газопостачальника.

постачальник 
зобов'язаний  

(Відповідно до положень 
пункту 28 розділу III Правил 
постачання природного газу):
●  публікувати на власному 

сайті та в особистому кабінеті 
споживача детальну інформа-
цію про зміну ціни на природ-

ний газ. Зміна може здійснюва-
тися лише з 01 числа місяця;
● визначати ціну на природ-

ний газ з урахуванням вимог 
чинного законодавства;
●  надавати побутовим спо-

живачам інформацію, передба-
чену законом «Про особливості 
доступу до інформації у сферах 
постачання електричної енер-
гії, природного газу, теплопо-
стачання, централізованого 
постачання гарячої води, цен-
тралізованого питного водопо-
стачання та водовідведення».

Зокрема:
● про ціну природного пали-

ва,
● порядок плати за спожитий 

газ,
● права та обов'язки спожи-

вача,
●  дані про фактичні нараху-

вання (обсяг та вартість) за по-
слуги з газопостачання.

Окрім того, ця норма закону 
передбачає, що постачальник 
повинен публікувати на сайті 
детальну інформацію про зміну 
ціни на природний газ за п'ять 
днів до введення її у дію.

покрокова інструкція для мешканців 
Тернопільщини: як змінити постачальника газу

За неповний рік на Тернопільщині 
народилось 7206 дітей, 
а померло - 14216 людей
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Розповідає кандидат 
психологічних 
наук, доцент 

кафедри психології 
Тернопільського 
національного 
технічного університету 
Інна МОНАЧИН.

Що таке 
відновлення?

З точки зору психології 
відновлення - дуже цікаве 
явище. Якщо звернутись до 
тлумачення терміну «віднов-
люваність», то дізнаємося, 
що це - процес надавання по-
переднього вигляду чомусь 
пошкодженому, приведення 
до звичайного стану. В англій-
ській мові цей термін звучить 
як «resilience» і трактують 
його як здатність швидко від-
новлюватись від труднощів, 
вміння повернутись у форму, 
еластичність, в’язкість.

Коли ми говоримо про пси-
хологічну відновлюваність, 
то маємо розуміти значення 
ресурсів, якими володіємо. Ре-

сурс – це, власне, те, що може-
мо використати в разі потре-
би. І що піде нам на користь. 

Шукаємо ресурси
Отже, психологічне віднов-

лення особистості залежить 
від індивідуальних ресурсів 
кожної людини. Що це таке 
і де їх шукати? Ось перелік 
того, що може стати для нас 
ресурсом і повернути повноту 
життя.

Стосунки в сім’ї, родині, 
з оточенням. Тут як в притчі 
про жонглювання. Уявіть, що 
життя - це гра, побудована на 
жонглюванні кулями «Сім’я», 
«Здоров’я» і «Робота». Неза-
баром ви зрозумієте, що бе-
регти треба кулі «Здоров’я» 
та «Сім’я», а «Робота» - це 
пластикова куля, навіть коли 
впаде, то не розіб’ється, вона 
повертається до жонглера в 
будь-якому випадку.  

Вміння ставити цілі, 
виокремлювати важливу і 
другорядну мету. Кожній лю-
дині потрібна мета. Людське 
життя без мети - як подорож 

без маршруту. Напевно, якщо 
подорожувати без орієнти-
рів, то можемо не потрапити 
до омріяного місця. Здатність 
виокремити для себе важливе 
і другорядне - це вже пів спра-
ви, бо ви обираєте свій орієн-
тир, правильний рух і власний 
шлях.

Вміння приймати об-
ставини і орієнтуватися в 
ефективному контактуван-
ні зі світом. Сучасний світ дає 
дуже багато можливостей, але 
побачити ефективність своєї 
взаємодії може не кожен. Тому 
важливо виокремити цінно-
сті та знання, які є корисни-
ми саме для вас «тут і тепер». 
Коли є смислове наповнення 
взаємодій людини з іншими, 
то розуміються причини, фор-
ми та способи спілкування: 
хто? де? для чого? з ким? Це 
забезпечує головний резуль-
тат спілкування – вміння вза-
ємодіяти.

Повернення втраченої 
рольової пластичності. Ве-
ликою загрозою є втрата го-
ловних ролей людини. Ритм 
сучасного світу «розмиває» 

виконання ролей: матері, 
батька, доньки, кар’єрних ро-
лей, тощо. Цінувати і отриму-
вати насолоду від виконання 
своїх ролей є вищими форма-
ми пізнання себе. Наприклад, 
навчитись насолоджуватись 
часом, який провели з влас-
ною дитиною, граючись чи 
обговорюючи книгу, тобто ви 
не просто зробили це, бо так 
треба, а самі отримуєте насо-
лоду від такого процесу.

Пошуки нового і неспо-
діваного. Відомо, що особи-
стість має дуже багато потен-
ціалів, але через «природну 
лінь» можна їх не віднайти 
ніколи. Тому важливо пробу-
вати себе у різній діяльності, 
шукати нові інтереси - це роз-
виває нашу людську багато-
гранність.

Вміння інтегруватися в 
різні соціальні групи. На-
вчитися бути активним в со-
ціумі, налагоджувати цікаву 
комунікацію - це завжди шлях 
до розширення можливостей 
особистості. 

Пошук нових смислів, 
готовність бачити життє-

ві перспективи, позитивно 
сприймати майбутнє. Яку б 
складну ситуацію не пережи-
вала людина, швидше спра-
виться з труднощами той, хто  
має орієнтир на майбутнє. Це 
допомагає вижити.

Можливість віднайти но-
вий спосіб поведінки. Важли-
во проаналізувати ситуацію, 
яка склалася. Можливо, поба-
чити причини, що призвели 
до неї, і обов’язково окресли-
ти орієнтири, які дадуть но-
вий досвід.

слухайте себе і - 
довіряйте

Імовірно, для психологіч-
ного відновлення є набагато 
більше ресурсів. Якщо ми на-
вчимося слухати себе і пра-
вильно використовувати свої 
ресурси, то оволодіємо вмін-
нями та знаннями, які допо-
можуть змінити життя. 

Звичайно, це потребує 
клопіткої роботи над собою. 
Головне, пам’ятати, що віднов-
лення неможливе без прийнят-
тя себе та вміння довіряти.

«Мені потрібен час, аби відновитись»: 
як повернути радість життя 

Теперішній світ непередбачуваний, незрозумілий, іноді жорсткий, а деколи 
- жорстокий. і люди часто потрапляють у складні ситуації, а іноді й самі 

створюють їх, а потім довго шукають шляхи виходу. при цьому можна почути 
вислів: «Мені потрібен час на відновлення» або «Я маю відновитись, щоб бути у 

формі». Що це за вміння і чи справді ми розуміємо те, що маємо на увазі?

Бабусі Михайлині 
Ленчишин зі Слобідки, 
що на Теребовлянщині, – 

86 років. У вільні від сільської 
роботи хвилини жінка в’яже 
шкарпетки. Ні, не для себе, а 
для тих, хто в окопах захищає 
нашу країну. Це вона робить з 
початку війни. Уже вив’язала 
майже сто пар.

Як розповіли у Тернопільській 
ОДА, за постійну підтримку і допо-
могу українським воїнам Терито-
ріальний відокремлений підрозділ 
ГО Спілки бійців та волонтерів АТО 
«Сила України» надіслав їй листа, у 
якому подякував за її небайдуже сер-
це.

А нещодавно бабуся Михайлина 

зробила теплий подарунок хлоп-
цям-захисникам до Миколая. Каже, 
в’язати може навіть із заплющеними 
очима, головне, аби нитки були.

Родом бабуся Михайлина з села 
Долина Теребовлянського району. 
Разом з чоловіком виростили трьох 
синів.

Найстарший Ярослав, йому 60 
років, мешкає в Одеській області, ху-
дожник, різьбяр, іконописець. Колись 
працював у Теребовлі в художній 
майстерні.

На два роки молодший від Ярос-
лава Михайло живе у Зборівському 
районі, він будівельник.

Разом з мамою проживає і дбає 
про неї 48-річний син Йосип, майстер 
виробів із каменю, поет-пісняр.

поради психолога

86-річна бабуся в’яже шкарпетки 
для українських воїнів

«Одного разу в морзі»  - 
вистава за мотивами 
сучасної української 

п’єси «Той, що відчиняє двері» 
драматургині Неди Нежданої. 
У ній авторка ставить більше 
запитань, ніж дає відповідей… 
Попри своє похмуре місце 
дії, п’єса виявилась дуже 
привабливою для багатьох 
театрів, адже має вже понад 30 
постановок у світі.

Сюжет спектаклю простий і склад-
ний водночас.

Дві жінки – санітарка і «помилко-
вий» труп – опинилися замкненими 
у морзі, їм телефонують невідомі, й 
героїні намагаються зрозуміти, що 
сталося. Та трактують ситуацію надто 
кардинально: то вони думають, що це 
війна, то потойбіччя, то політичний пе-
реворот, то напад бандитів… Дивує не 
парадоксальність інтерпретацій, а те, 
як нібито легко і з гумором вони при-
стосовуються до будь-якого абсурду…

Прем’єра  вистави відбудеться 6, 
7, 10, 11, 18, 27 лютого, поч. о 19 год. 

Замовлення квитків - за тел. (096) 
724-1-726. 

Режисер-постановник, музичне 
оформлення – Дмитро Чоповський. 
Сценографія та костюми – заслужений 
художник України Григорій Лоїк.

у Тернополі відбудеться прем’єра 
вистави “одного разу в морзі”
У лютому в обласному драматичному театрі 

потішать відвідувачів прем’єрою
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- 66-річний чоловік випав з вік-
на власного помешкання, - розпо-
віли у Нацполіції в Тернопільській 
області. - За попередніми даними, 
напередодні інциденту чоловік 
вживав спиртне.  Аби завадити 
йому продовжувати випивати, 
дружина зачинила його вдома. Тоді 
тернополянин одягнувся та вирі-
шив вийти через вікно 4 поверху. 
Він вчепився за металевий прут на 
будинку і спробував спуститися з 
його допомогою донизу, однак той 
обірвався і потерпілий впав.

Очевидці викликали швидку. 
Чоловіка доправили в лікарню з 

тяжкою травмою голови, перело-
мами кісток і прооперували.

6 Наш День Надзвичайні новини

У Тернополі серйозні 
травми отримав 
11-річний хлопець, 

який 21 січня катався на 
санках біля ЗОШ № 26. Його 
могли обстріляти, триває 
розслідування.

Одразу після інциденту хлоп-
чика госпіталізували в обласну 
дитячу лікарню. Спочатку слідчі 
розглядали версію, що в дитину 
кинули петарду, яка пропалила 
куртку й спричинила опіки. Од-
нак медики діагностували у па-
цієнта множинні поранення по 
всьому тілу, ймовірно спричинені 
вогнепальною зброєю. 

Як повідомили у пресслужбі 

Нацполіції в Тернопільській об-
ласті, під час операції з ран ди-
тини медики витягли понад 30 
сторонніх тіл, схожих на дроби-
ни. Така велика кількість дробин 
розірвала м'які тканини і навіть 
травмувала внутрішні органи. 
Хлопчика перевезли до київської 
лікарні.

Справу перекваліфікували і 
почали розслідування за статтею 
"Хуліганство". Правоохоронці об-
стежили прилеглу територію та 
виявили у квартирі одного з міс-
цевих мешканців гладкоствольну 
зброю. Її вилучили та направили 
на експертизу.

У Тернополі затримали подружжя, яке 
вимагало кошти в потерпілого за 
нерозголошення відомостей про нього.

- Злочинну діяльність цих осіб правоохоронці документува-
ли з початку січня, - розповіли у Нацполіції в Тернопільській об-
ласті. - За оперативною інформацією, чоловік і дружина вимага-
ли 5 тисяч американських доларів за нерозголошення особистої 
інформації, яка стосувалася потерпілого. 

Зловмисників затримали під час одержання ними частини 
суми. Участь у затриманні брали спецпризначенці КОРДу. За да-
ними поліції, підозрювані прийшли забрати  4300 доларів.

В обласній прокуратурі розповіли, що суд обрав запобіжні 
заходи підозрюваним, чоловікові - тримання під вартою з мож-
ливістю внесення застави, жінці - домашній арешт.

Відомості за фактом вимагання внесено до ЄРДР за частиною 
2 статті 189 ККУ.

Посадовця, якого затримали у вересні, судитимуть за вимагання 40 тисяч доларів США 

Тернопільська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника 
Тернопільської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській 
області - Слідством встановлено, що керівник податкової інспекції разом із своїм сином, залу-

чивши двох представників криміналітету, вимагали у громадянина гроші за, нібито, привласнену ним 
продукцію під час його роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. Під час отримання 
частини «боргу» в сумі 10 тис. доларів США посадовця разом із спільниками викрили та затримали пра-
воохоронці, - розповіли в Тернопільській обласній прокуратурі. 

Розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР зі Львова.

Чоловіка засудили за привласнення 155 
тисяч гривень та 6 900 доларів США

- Чортківська місцева прокуратура підтрима-
ла публічне обвинувачення стосовно працівни-
ка банку, що привласнив кошти установи, злов-
живаючи службовим становищем. Доведено, що 
в середині травня 2019 року завідувач сектора 
касових операцій, засвідчивши своїм підписом 
у документах наявність готівки в касі, частину 
вказаних грошей привласнив, - повідомили у 
Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік поклав собі до 
кишені 155 тисяч гривень та 6900 доларів США. 
Службова ревізія, яку проводили наступного 
дня у банку, виявила нестачу цих коштів,

- У процесі слідства банківський працівник 
у повному обсязі відшкодував збитки на суму 
335 980 гривень, завдані фінансовій установі. 
Чортківський районний суд, погодившись із по-
зицією прокурора, призначив чоловікові 5 років 
позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав за-
конної сили, - розповіли у прокуратурі. 

- Продавець сказав, що, 
нібито, мешкає у Вишнівці, 
- розповіли у пресслужбі На-
цполіції в Тернопільській об-
ласті. - Чоловік нахвалював 
живий товар і пропонував сам 
доправити його до райцентру. 

Виявилося, що таким чи-
ном продавець задурював 
жінці голову. Адже, врешті, 

вона вирішила не їхати диви-
тися на товар у сусідній район, 
натомість повірила незнайом-
цю та перерахувала кошти. 

18 тисяч гривень, як мо-
виться, «корова язиком зли-
зала»: у підсумку потерпіла  
втратила гроші, а стайня на 
господарстві залишилася пу-
стувати.

- Купуючи товари онлайн, 
не перераховуйте оплату на-
перед, - застерігають у полі-
ції. - Почитайте відгуки про 
продавця, а якщо у вас є мож-
ливість самостійно приїхати 
й оглянути дороговартісний 
товар, не ризикуйте з передо-
платою.

Намагався вийти з квартири через вікно
Тернополянин впав з вікна 4 поверху

ШаНТажували і виМагали 
5 ТисЯЧ ДолаРів

пЕРЕДали До суДу спРаву Екс-кЕРівНика 
ТЕРНопілЬсЬкої поДаТкової іНспЕкції 

жителька Чортківщини купила 
віртуальну корову

Оголошення про продаж худоби жінка 
знайшла на одному із сайтів

З ХлопЧика 
ДісТали 30 ДРобиН

Підозрілого перехожого 
помітили тернополяни 
на зупинці громадського 

транспорту неподалік лікарні 
№2. Людей насторожило, 
що той гуляв із предметом, 
схожим на гранату, який був 
примотаний до його долоні.

Чоловік поводився агресивно, відтак 
тернополяни зателефонували на лінію 
«102». 

- Першими на місце події прибули 
працівники управління поліції охорони. 
Вони ізолювали порушника від людей і 
очікували на приїзд слідчо-оперативної 
групи та вибухотехніків, - розповіли у 
пресслужбі Нацполіції в Тернопільській 
області. 

З'ясувалося, що підозрюваний - жи-
тель обласного центру, 1988 року на-
родження. Він перебуває на обліку в 
психоневрологічній лікарні. Два дні 

тому чоловіка виписали з мед-
закладу.

Після обстеження стало ві-
домо, що до руки підозрювано-
го була прив'язана не граната, 
а скляний флакон від парфумів. 
Правоохоронці викликали на 
місце події бригаду швидкої і чо-
ловіка госпіталізували. За попе-
редніми даними, він неосудний. 
Триває перевірка.

працівник банку отримав 5 років тюрми 

гРаНаТа виЯвиласЯ флакоНоМ віД паРфуМів
У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, якого запідозрили у зберіганні гранати.
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українці почали частіше 
відкривати бізнес у польщі
Торік кількість українців - індивіду-

альних підприємців у Польщі збільши-
лась на 22%. І зараз найбільшою групою 
іноземців-підприємців у Польщі є грома-
дяни України. Наші співвітчизники станов-
лять 25% загальної кількості іноземців, які 
здійснюють індивідуальну підприємниць-
ку діяльність на території країни, пише 
польський Мінфін. За минулий рік у Поль-
щі було зареєстровано 5916 українських 
підприємців. У 2019-у - 4871. До пандемії 
серед українців були популярними готель-
но-ресторанна сфера, салони краси, тор-
гівля. Зараз це переважно невелике або 
крафтове виробництво, широкий спектр 
консалтингу. Значно зросла частка послуг 
у сфері креативної індустрії (IT, маркетинг 
і PR, відеопродакшн тощо).
Через пандемію Covid-19 буде 

сплеск смертності, не пов’язаний 
з вірусом

Соціальне дистанціювання і робота з 
дому допомагають зупинити поширення 
коронавірусу. Водночас сприяють сидячо-
му способу життя, який збільшує захворю-
ваність на цукровий діабет 2 типу та смерт-
ність. У журналі Frontiers in Endocrinology 
вчені розповіли, що буде, коли не підтриму-
вати фізичну активність під час пандемії. 
Цукровий діабет 2 типу - хвороба, яка пов’я-
зана з ризиком важкого перебігу Covid-19. 
Заходи профілактики коронавірусної інфек-
ції - локдауни, соціальне дистанціювання - 
здатні збільшувати ризик розвитку діабету 
і цукрових хвороб. Ендокринологи побою-
ються: це замкнене коло може призвести 
до великої кількості смертей. Недостатня 
фізична активність - одна з найважливіших 
причин цукрового діабету 2 типу. Якщо 
подібна ситуація триватиме, то кількість 
випадків діабету внаслідок недостатньої 
фізичної активності зросте до 9,6% (1,11 
мільйонів випадків на рік), а кількість смер-
тей - до 12,5% (1,7 мільйонів на рік).

у Молдові російську мову 
визнали неконституційною
Конституційний суд Молдови ви-

знав закон про російську мову некон-
ституційним після скарг депутатів. Про 
це повідомило видання Newsmaker з по-
силанням на рішення суду. Скаргу подали 
депутати партії «Дія та Солідарність» й 
«Платформа Гідність і Правда» Октавіана 
Цику, Діну Плингеу і Марія Чобану. Закон 
про російську мову «підриває основи Кон-
ституці» країни, стверджують політики. 
«Якщо ми будемо використовувати росій-
ську для міжетнічних відносин, ми ніколи 
не інтегруємо нацменшини в молдавський 
політичний ландшафт. На це завжди буде 
впливати геополітичний порядок денний», 
- прокоментував Октавіан Цику.
Не у сШа: в якій країні живуть 

найбагатші люди
В якій країні світу громадяни вважа-

ються найбагатшими, пише Фінанси 24. 
Найбагатші люди живуть в Макао, - такі 
дані Світового банку за показником ВВП на 
душу населення з урахуванням паритету 
купівельної спроможності. Це - автоном-
ний регіон на південному узбережжі Китаю 
з населенням до 1 мільйона осіб, неподалік 
від Гонконгу. Макао - центр міжнародної 
торгівлі. Через туристичну, ігрову та сфе-
ру послуг регіон відомий як «азійський 
Лас-Вегас». Ці галузі становлять понад 90% 
ВВП. Макао також відомий статусом подат-
кового притулку. У рейтингу країн з найба-
гатшими жителями: Макао - $129103 ВВП 
на душу населення; Люксембург - $121293; 
Сінгапур - $101376; Катар - $96491; Ірлан-
дія - $88241. Для порівняння: ВВП на душу 
населення України торік було $13341. Ми - 
на 98 місці у світі за цим показником.

канадійка зірвала джекпот 
завдяки сну її чоловіка

Мешканка Торонто (Канада) вигра-
ла 60 мільйонів канадських доларів у 
лотерею. Правильні цифри побачив уві 
сні її чоловік. 57-річна Ден Праватудом 
зірвала джекпот у лотереї Lotto Max. Ком-
бінація цифр, яка стала виграшною, колись 
приснилася її чоловікові, повідомляє Global 
News. Жінка грає в лотерею вже 20 років і 
щоразу використовує одну й ту ж комбі-
націю, яка приснилася її чоловікові. Хоча 
багато років перемогти не вдавалося, вона 
не втрачала надії, і врешті виграла джекпот 
у розмірі 60 мільйонів канадських доларів 
(47,5 мільйонів доларів США або 1,3 мільяр-
ди гривень). 

Хочете жити і працювати 
в Чехії? вчіть мову 

У Чехії Міносвіти пропонує посилити 
вимоги до знання мови для іноземців, 
які прагнуть постійно жити в країні. 
Нововведення торкнеться і українців, які 
є найбільшою меншиною в Чехії. Число 
іноземців, які вибирають Чехію як місце 
роботи, навчання чи відпочинку на пенсії, 
зростає. Приваблює рівень життя, медич-
ного забезпечення, культури. Як передає 
Радіо Свобода, кожен іноземець, який хотів 
би жити в Чехії, повинен скласти мовний іс-
пит. Досі на іспиті було достатньо скласти 
докупи кілька слів у просте речення, най-
частіше - про пошук роботи. Новою умовою 
буде обов’язок написати текст чеською 
мовою та показати, що іноземець зрозумів, 
про що йдеться в короткому написаному чи 
прочитаному тексті. Словником користову-
ватися не можна. Іноземець, який складе 
іспит, отримає посвідчення на проживання. 
А кому це не вдасться, зможе повторити іс-
пит тричі протягом року. Вартість повтор-
ного іспиту - 1500 чеських крон ($69,8).
американка витратила $10 000 
на операцію для своєї курки
У штаті Колорадо жінка за $12 ку-

пила курку, але ставиться до неї як до 
члена родини. Мешканка Веллінгтона 
Селета Нотнагель усюди бере з собою кур-
ку на кличку Блю й навіть одягає її у під-
гузок. Спить курка на тумбочці біля ліжка 
господині. Нещодавно на операцію для 
своєї улюблениці Нотнагель витратила 
$10 тисяч, пише журнал People. Нотнагель 
помітила, що Блю втомлена й задихається. 
Жінка відвідала декілька ветклінік, в одній 
із яких у пернатої пацієнтки виявили врод-
жену ваду серця. Дефект викликав кисневу 
недостатність, яка у людей, котів та собак 
лікується за допомогою операції, але курам 
їх ще ніколи не робили. Ветеринарний кар-
діолог Браян Скансен у ветлікарні при Уні-
верситеті штату Колорадо вперше провів 
півгодинну операцію на серці курки. І через 
12 годин Блю вже нормально ходила. 

Що не потрібно їсти 
перед польотом

Перед авіаперельотом слід перегля-
нути своє меню, пише 24 Travel. Не їжте 
швидку та смажену їжу. На висоті понад 
п’ять кілометрів процес травлення погір-
шується - зменшується поглинання води 
та поживних речовин, а жири засвоюють-
ся гірше. Не пийте алкогольні напої - вони 
викликають сильне зневоднення. Проте, 
якщо спиртне допомагає заспокоїтися, то 
допускається вживання в обмежених кіль-
костях. І обов’язково запийте великою кіль-
кістю води або соку. Якщо плануєте спати 
під час польоту - не замовляйте у стюарде-
си каву чи газовані напої. Не дивуйтеся, але 
перед рейсом не слід їсти 
фрукти й овочі. У них ве-
ликий вміст клітковини, 
тому можуть спричинити 
здуття живота.

Заробітчани переказали втричі 
більше коштів, ніж інвестори

Україна торік залучила $5,8 млрд. ін-
вестицій - це втричі менше, ніж перека-
зали в країну заробітчани. Про це заявив 
радник прем’єр-міністра Кирило Криволап. 
За його словами, обсяг переказів в Україну 
від трудових мігрантів за підсумками ми-
нулого року зріс на 7% або на $1 млрд. Кри-
волап також зазначив, що Україна залучила 
інвестицій втричі менше, ніж Польща.

Фінанси.ua нагадує: українці за сі-
чень-листопад 2020 року з-за кордону пе-
реказали $11,026 млрд. Це на на $196 млн. 
більше від аналогічного показника 2019-го.

військових капеланів 
можуть прирівняти до 
військовослужбовців

У Верховній Раді зареєстрували за-
конопроєкт, який прирівнює статус вій-
ськових капеланів до військовослужбов-
ців. Раніше внести такі зміни закликала 
очільниця Міністерства у справах ветеранів 
Юлія Лапутіна. У документі також є пропо-
зиція створити Службу військового капе-
ланства, визначити її структуру та склад, 
передає 24 канал. Таким чином, військові 
капелани зможуть отримати відповідні 
соціальні гарантії. До створення законо-
проєкту долучились представники ЗСУ, 
Нацгвардії, прикордонники та церковники. 
Військові капелани досі не мають належно-
го соціального захисту, оскільки перебува-
ють там як цивільні або волонтери. 

скільки грошей 
дозволено ввозити та вивозити 

через митницю
Для фізосіб у 2021 році встановлено 

правила вивезення та ввезення валюти 
на митниці, пише Фінанси.ua. Так, фізич-
ним особам-резидентам дозволено пере-
міщення валютних цінностей в сумі: до 
10000 євро без письмового декларування; 
понад 10000 євро за умови письмового де-
кларування та за наявності документів, що 
підтверджують зняття готівки з власних ра-
хунків у банках та придбання особою бан-
ківських металів у банках та/або Нацбанку 
на суму, що перевищує в еквіваленті 10000 
євро. Строк дії документів - 90 днів. Фізич-
ним особам-нерезидентам дозволено пе-
реміщення валютних цінностей в сумі: до 
10000 євро без письмового декларування; 
понад 10000 євро за умови декларування. 
глава укрзалізниці поскаржився 

на зарплату в 625 тис. грн.
Глава Укрзалізниці Володимир Жмак 

заявив, що його зарплата у 625 тисяч 
гривень на місяць є «нижчою від ринко-
вого рівня». Про це він заявив у ефірі од-
ного з телеканалів, інформує УНН. «Така ж 
зарплата у мене була 25 років тому, коли я 
ще працював у «Київстарі», «ТНК-ВР». Вона, 
я б сказав, нижча від ринкового рівня для 
такого підприємства як Укрзалізниц», для 
такої відповідальності», - сказав Жмак. До 
слова, з березня поступово зростатиме вар-
тість залізничних квитків. І до кінця року 
збільшиться на 22%.

Діагностику раку можна 
пройти безкоштовно

Це можна зробити за програмою ме-
дичних гарантій, повідомив міністр охо-
рони здоров’я Максим Степанов на бри-
фінгу. До програми включені 6 досліджень: 
мамографія, колоноскопія, бронхоскопія, 
цистоскопія, гістероскопія, езофагогастро-

дуоденоскопія. Вони виявляють найпо-
ширеніші онкозахворювання. Програмою 
може скористатись кожен українець. Для 
цього потрібне направлення від сімейного 
лікаря. Щороку від раку помирають 80 ти-
сяч українців. «Онкозахворювання перебу-
вають на другому місці в переліку причин 
смертності в Україні. На обліку в закладах 
охорони здоров’я перебувають приблизно 1 
мільйон онкохворих», - сказав Степанов. На 
жаль, третина українців пізно дізнаються 
про рак.

україна - у топ-3 
найбільших постачальників 

агропродукції до єс
За даними моніторингу аграрної тор-

гівлі, який здійснює Єврокомісія, Україна 
посіла третє місце в переліку найбіль-
ших постачальників агропродукції до 
країн Євросоюзу. За минулий рік поставки 
вітчизняної сільгосппродукції до ЄС склали 
$7,5 млрд. Про це повідомив заступник ди-
ректора Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки», член-корес-
пондент НААН Микола Пугачов. Понад 83% 
припадає на експорт зернових та олійних 
культур, жирів та олії, залишків переробної 
промисловості. Також торік помітно зріс 
експорт яєць та меду.
Наша нація - одна з найбільш 

нещасних у світі
У рейтингу індексу щастя Україна 

опинилася серед 5 найбільш нещасних 
держав у світі. Наші «сусіди» - Ірак та Ві-
рменія. Такі результати міжнародного до-
слідження Gallup International. В Україні, 
зокрема питання щастя серед населення 
вивчав Київський міжнародний інститут 
соціології спільно з фондом «Демократичні 
ініціативи». Опитування показало: індекс 
щастя в нашій державі торік становив 14%. 
Це майже втричі менше за так званий світо-
вий індекс щастя - 40%. 

2020-ий - рік стресу
Протягом 2020 року 67% українців 

пережили якусь стресову ситуацію. Цей 
показник значно більший, ніж у 2017-2019 
роках (50-53%). Такі результати соцопиту-
вання Київського міжнародного інституту 
соціології. Не переживали жодної стресо-
вої ситуації протягом 2020-го близько 32% 
респондентів, що значно менше, ніж у по-
передні роки. Така ситуація пояснюється 
впливом пандемії на життя українців, що 
позначилась значним збільшенням тих, хто 
пережив хворобу чи смерть близьких, став 
безробітним, опинився без засобів для існу-
вання. Смерть близьких довелося пережити 
16% опитаних. Пережили самі важку хворо-
бу чи операцію 15% опитаних. Втратили ро-
боту й стали вимушено безробітними 13% 
опитаних - це на 7% більше, ніж у 2019 році.

Чому смертність від 
коронавірусу не падає

В Україні знижується кількість но-
вих інфікованих Covid-19, але загальна 
смертність від хвороби не падає. Чому? 
Пояснив лікар-інфекціоніст Київської місь-
кої клінічної лікарні №4 Євген Дубров-
ський, пише Gazeta.ua. За словами лікаря, ос-
новна причина росту смертності в тому, що 
більшість людей із супутніми захворюван-
нями недообстежується. «Під час епідемії 
населення втратило доступність до надан-
ня медичної допомоги. Карантин, відмова 
від госпіталізації планових хворих, відстро-
чені планові операції, закриті судинні, кар-
діологічні відділення, зменшення кількості 
працюючого медичного персоналу, який 
забрали на роботу з ковідом. Всі ті запуще-
ні, недоліковані, недообстежені пацієнти з 
серйозними, особливо серцево-судинними 
та онкологічними захворюваннями, втра-
тили необхідний час і увагу. Наслідки не 
змушують себе довго чекати». Другий фак-
тор - паніка: «краще посидіти і перетерпіти 
вдома, ніж їхати в лікарню, де ще заразять». 
Це призвело до пізнього терміну госпіталі-
зацій. Третій - малоефективне дистанційне 
лікування.

україна світ

ольга ЧоРНа.
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Розкішні лимонні дерева 
з плодами-гігантами, 
банани, інжир, який 

родить увесь рік, гранати, 
мурайя, ківі та ананаси успішно 
ростуть і плодоносять у нас, 
на Тернопільщині. Родина 
Попиків не спішить на ринок 
за цитрусами чи іншими 
тропічними фруктами, а 
збирає їх у власній теплиці. 
Зізнаються, домашні екзоти 
значно смачніші і, звичайно ж, 
корисніші, адже потрапляють 
на стіл без жодної спеціальної 
обробки для тривалішого 
зберігання і транспортування 
за сотні кілометрів. 

виростили лимон-гігант 
вагою майже півтора 

кілограма
Історія екзотичного саду почала-

ся 11 років тому із мрії про домашню 
оранжерею.

- Батько мого чоловіка - Мирослав 
дуже хотів зробити на своєму подвір’ї 
зимовий сад, - розповідає Леся Попик. 
- Разом з моїм чоловіком Степаном 
вони облаштували теплицю, вкопали 
її на півтора метра в землю, провели 
опалення, щоб було тепло і взимку, і 
влітку. Згодом, коли були в Києві, ку-
пили у чоловіка, який займався роз-
веденням різних екзотичних рослин, 
саджанці лимона, карликового банана, 
інжиру, кавове дерево, мандарин і апе-
льсин. Саджанці прийнялися, почали 
рости і навіть плодоносити. 

Екзотичне хобі з часом перетвори-
лося на сімейну справу. А теплиця не 
лише дивує яскравою зеленню цілий 
рік, а й тішить смаколиками. Найкра-
ще з усіх адаптувалися до вирощуван-
ня в теплиці, або ж в кімнатних умовах 
лимони. Мандарини і апельсини більш 
примхливі, банани плодоносять вліт-
ку, адже люблять тепло. Та, запевня-
ють у Ценові, всі їхні екзотичні росли-
ни чудово ростуть в домашніх умовах. 
Кожне дерево плодоносить. Головне – 
правильний догляд. У тропічному саду 
найбільше лимонів. Вирощують у Це-
нові  сорт «Київський крупноплідний». 

- Лимонні дерева виростають по 
два метри у висоту, з широким міцним 
листям, - розповідає пані Леся. - Пло-
ди за смаковими якостями не просто 

не поступаються магазинним, а пере-
вершують їх. Лимони - дуже аромат-
ні, соковиті, їх пахуча насичена цедра 
ідеальна до випічки. Вони не такі кис-
лі, як на ринку, мають ніжніший смак, 
а всередині багато кісточок.  Сезон 
плодоношення у лимонів - з грудня - 
до весни. Вони вже відплодоносили, 
а тепер набираються сонечка і готу-
ються до наступного врожаю. Лимони 
можуть плодоносити двічі на рік, на 
одному деревці заввишки в два з поло-
виною метри за раз визріває до 25-30 
плодів. Вони чи не удвічі більші за зви-
чайні, вага сягає 500-1450 грамів. 

у квартирі дуже корисно 
вирощувати мурайю та 

лимон
Також родина вирощує карлико-

ві банани, ананаси, ківі, кавове де-

рево, дерево японських імператорів 
– мурайю та багато інших тропічних 
рослин.

- Як виявилося, вирощувати їх не-
важко. – додає Леся Попик. - Головне –  
створити сприятливі умови для росту 
екзотичних рослин. Нечастий полив, 
світла кімната і пересаджувати раз у 
рік – обов’язкові передумови. До того 
екзотичні рослини чудово ростуть і в 
кімнатних умовах. І позитивно впли-
вають на якість повітря. До прикла-
ду, мурайя виділяє багато корисних 
речовин, а її ягідки дуже корисні при 
гіпертензії, стоматитах. Лимони також 
чудово ростуть у будинку чи квартирі і 
насичують повітря фітонцидами. 

 Донечка Лесі та Степана Попи-
ків - Роксоланка щиро радіє кавовому 
дереву. Його червоненькі ягідки – її 
улюблені ласощі. Вони солодкі і схожі 
на вишні.  Кавове дерево невибагливе 

у догляді. За словами чоловіка, його 
можна вирощувати навіть із зернят-
ка-кісточки, плоди будуть вже за 6-7 
років, з живця – за 2-3 роки. 

Степан і Леся Попики також виро-
щують спеції – базилік, лавр, розмарин, 
м’яту, перці чилі. Разом із рослиною 
завжди дають детальну інструкцію, як 
за нею доглядати. Зокрема, рекомен-
дують обривати цвіт з рослин яким не 
виповнилося 2-2,5 роки. Адже, щоб да-
вати плоди, деревцям потрібно окріп-
нути. А ще господарі щиро радіють, 
коли люди купують саджанці, а згодом 
присилають фото своїх рослин. 

У планах родини – адаптувати до 
умов нашого краю і виростити плоди 
манго, ківі та авокадо, саджанці яких 
нещодавно посадили. Зараз вивчають 
особливості догляду за ними. 

- Якщо ви самі вирощуєте авокадо 
з кісточки, то краще не тримати його 
у кімнатах, де проводите багато часу. 
Адже у кісточці є багато отруйних ре-
човин, - додає Леся Попик. - Тому вони 
можуть їх виділяти у повітря. Авокадо 
починає плодоносити, коли дерево до-
сягне висоти понад п’ять метрів. Ми 
виростили це дерево із кісточки і з сад-
жанця. Тому його плануємо висадити 
у саду. Сподіваюся, будемо смакувати 
власними авокадо. 

Родина Попиків вкотре переконує 
усіх нас: немає нічого неможливого. 
Всі обмеження і рамки – в наших голо-
вах. На Тернопільщині можна збирати 
врожай і яблук, і лимонів та мандари-
нів. Головне - любов до 
своєї справи і бажання 
працювати! 

Фото надані Лесею 
Попик. 

Врожай лимоніВ Та мандариніВ 
збираюТь на ТерноПільщині

Екзотичний сад у селі ценів козівського району виростила родина попиків

Юля ТоМЧиШиН.
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В італійському Антгольці 
пройшов сьомий етап 
Кубку світу з біатлону 

сезону-2020/2021.

21 січня. Жінки, індивідуальна гонка (15 
км). Успішно виступили три українки. Юлія 
Джима здобула срібну нагороду, ставши єди-
ною спортсменкою, яка поцілила у всі 20 мі-
шеней. Перемогу у гонці здобула австрійка 
Ліза-Тереза Гаузер. Бронзу здобула францу-
женка Анаїс Шевальє-Буше. Ще дві українки 
потрапили до очкової зони гонки: Олена Під-
ручна посіла 16-е місце, Валя Сеременко - 28-е 
місце.

22 січня. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 
км). У ній взяли участь 5 українців. Найкраще 
серед них виступив Антон Дудченко, який по-
сів 5-е місце. Перемогу у гонці здобув росіянин 
Олександр Логінов. Норвежець Стурла Гольм 
Легрейд та француз Кентен Фійон-Має відпо-
відно посіли друге та третє місця.

23 січня. Жінки, мас-старт (12,5 км). Збірну 
України у гонці представляла Юлія Джима, яка 
з одним промахом прийшла десятою. Перемо-
гу у гонці здобула французька біатлоністка 
Жулія Сімон, яка випередила на 0,2 секунди 
шведку Ганну Еберг. Третьою прийшла ав-
стрійка Ліза Гаузер.

23 січня. Чоловіки, естафета (4х7,5 км). 

Збірну України представляли: Артем Прима, 
Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон 
Дудченко. У підсумку наші хлопці прийшли 
на фініш восьмими. Перемогу здобула коман-
да Франції. Другими прийшли представники 
збірної Норвегії, трійку замкнули росіяни.

 24 січня. Жінки, естафета (4х6 км). Стар-
тером збірної України у цій гонці була Віта 
Семеренко. Другий та третій етап бігли Юлія 
Джима і Валя Семеренко. Олена Підгрушна 
була фінішером нашої збірної.  Збірна Украї-
ни посіла 8-е місце. Перемогу у гонці здобули 
росіянки. Другим та третіми відповідно стали 
збірні Німеччини та Франції.

24 січня. Чоловіки, мас-старт (15 км). Збірну 
України у гонці представляв Антон Дудченко, 
який з 3 промахами прийшов 25-м. Перемогу у 
гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. Другим 
на фініш прийшов Кантен Фійон Має. Замкнув 
трійку Яков Фак.

суто по-російськи – 
«бити в морду»

У фінському 
Лахті 
відбулася 

чоловіча 
естафета в 
рамках Кубка 
світу з лижних 
гонок.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії. Ко-
манди Фінляндії та Росії змагалися за друге місце. 
У фінішному створі росіянин Олександр Большу-
нов програв боротьбу. Після чого ударив суперни-
ка палицею.

Уже після фінішу росіянин спеціально влетів у 
фінського лижника і збив його з ніг.

У підсумку збірну Росії дискваліфікували в ес-
тафеті, позбавивши її бронзових нагород.

Але перипетії з неспортивною поведінкою 
лідера російської команди на цьому не завер-
шилися. Обурення у шанувальників лижного 
багатоборства викликав коментар батька чоти-
риразового віце-чемпіона світу з лижних гонок 
Олександра Большунова. Той  вважає, що його 
син, вдаривши на трасі фінського спортсмена па-
лицею, а після фінішу збивши того з ніг, вчинив 
правильно.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть 
принижувати. Це все на емоціях було, я його пре-
красно розумію, нічого страшного. Як на мене, 
це негідники – типу він не бачив і зміщувався. 
Просто потрібно підходити по-російськи і давати 
в морду. Але цього не можна робити, на жаль", – 
сказав батько лижника.

 
Диктаторські 

замашки 
«бацьки» 

Лукашенка та 
нищення демократії 
у країні турбують не лише провідних 
політиків цивілізованого світу, а й 
спортивну громадськість. Нещодавно  
Білорусь позбавили права приймати 
хокейний чемпіонат світу 2021 року, 
який мав пройти в Мінську і Ризі з 
21 травня по 6 червня. Міжнародна 
федерація хокею прийняла рішення 
перенести турнір через протести і 
політичні репресії в Білорусі.

Днями стало відомо, що Білорусь позбавили 
права на проведення чемпіонату світу з сучасного 
п'ятиборства-2021, який мав пройти у Мінську з 7 
по 13 червня. 

- Виконавча рада уважно стежила за розвит-
ком подій в Білорусі в останні місяці і оцінювала 
можливість проведення в Мінську чемпіонату 
світу з п'ятиборства і лазер-рану. Також до уваги 
були взяті санкції, введені МОК щодо НОК Білорусі 
в грудні 2020 року. Через зростаючу стурбованість 
тим, що нинішня нестабільність в приймаючій 
країні може поставити під загрозу успіх змагання, 
було прийнято рішення про те, що Мінськ прийме 
ЧС пізніше, - повідомив президент Міжнародного 
союзу сучасного п'ятиборства Клаус Шорманн.

Визначилася 
дата розгляду 
апеляційної 

скарги щодо технічної 
поразки збірної України 
у матчі Ліги націй проти 
Швейцарії.

Спортивний арбітражний 
суд м. Лозанни (CAS) розгляне 
цю справу 16 лютого 2021 року, 
повідомляє офіційний сайт УАФ.

Відомо, що завершальний 
поєдинок Ліги націй проти 
Швейцарії так і не відбувся че-
рез рішення місцевого лікаря 

– у збірній України було кілька 
випадків інфікування COVID-19. 
За це 25 листопада "синьо-жов-
тим" присудили технічну пораз-
ку.

Від рішення CAS залежить 
місце збірної України в наступ-
ному розіграші Ліги націй. 
Якщо технічну поразку не ска-
сують, то команда Шевченка 
опуститься до дивізіону В.

Федерація легкої атлетики Тернопільської 
області нагородила найкращих спортсменів 
та тренерів у 2020 році.

Кращі тренери:
І місце - Кармелюк Євген Тимофійович;
ІІ місце – Васірук Михайло Степанович;
ІІІ місце – Панасюк Іван Вікторович.
Кращі спортсмени:
Кращий легкоатлет - Стребков Іван;
Краща легкоатлетка - Стребкова Наталія;
Краща легкоатлетка серед молоді - Долинчук Оксана;
Кращий легкоатлет серед молоді - Шилівський Олександр;
Кращий легкоатлет серед юніорів - Гнатів Віктор;
Кращий легкоатлет серед юнаків - Сулило Дмитро;
Краща легкоатлетка серед дівчат - Когут Тетяна.

* * * * *

«Тернопільська обласна ДЮСШ із зимових видів 
спорту» підбила підсумки роботи за минулий 
рік. 

У номінації «Кращий спортсмен школи» серед чоловіків 
2005 р.н. і старших нагороди отримали:

1 місце – Мандзин Віталій (біатлон);
2 місце – Шумбарець Олександр (лижне двоборство);
3 місце – Пилипчук Андрій (лижне двоборство);
4 місце – Мазурчук Дмитро (лижне двоборство);
5 місце – Прокоп’юк Максим (лижне двоборство);
6 місце – Гой Ігор (санний спорт).

У номінації «Кращий спортсмен школи» серед жінок 
2005 р.н. і старших до шестірки кращих увійшли:

1 місце – Туницька Юліанна (санний спорт);
2  місце – Хитренко Наташа (санний спорт);
3 місце – Коваль Вікторія (санний спорт);
4 місце – Пазинюк Іванна (біатлон);
5 місце – Усенко Олександра (біатлон);
6 місце – Герасим’юк Віталіна (стрибки на лижах з трампліну).

У номінації «Кращий тренер-викладач школи» 
переможцями стали:

1 місце – Кравчук Світалана Володимирівна, тренер вищої 
категорії, відділення санного спорту;
2 місце – Бережанський Олег Петрович, тренер вищої катего-

рії, відділення лижного двоборства;
3 місце – Карпець Ярослав Тимофійович, старший тренер 

відділення лижного двоборства, тренер вищої категорії;
4 місце – Бурик Назарій Володимирович, старший тренер 

відділенні біатлону, тренер вищої категорії;
5 місце – Генюк Петро Миколайович, тренер ТО ШВСМ, тре-

нер вищої категорії; Козлов Микола Миколайович, тренер ТО 
ШВСМ, тренер вищої категорії;
6 місце – Бурик Тетяна Володимирівна, тренер першої кате-

горії, відділення біатлон.

Роберта Левандовські у 
2020 році було визнано най-
кращим футболістом світу за 
версією ФІФА. Цьогоріч він і 
надалі продовжує феєрити на 
футбольному полі. Нещодавно 
Левандовські забив 500-й гол 
в кар'єрі у матчі чемпіонату 
Німеччини проти "Шальке".

Загалом 32-річний фор-
вард зіграв 730 матчів, включ-
но із матчами за збірну Поль-
щі. Крім "Баварії", Левандовскі 
виступав за дортмундську 
"Борусію", польські "Лех" та 
"Зніч". У складі національної 
команди нападник зіграв 116 
матчів, забив 63 голи.

* * * * *
УЄФА скасував перший 

матч збірної України з футзалу 
у відборі на Євро-2022 проти 
збірної Данії, який мав відбу-
тися 27 січня. 

Поєдинок не відбудеться, 
адже збірна Данії не може по-
трапити в Україну через ка-
рантинні обмеження. Зокре-
ма, влада Данії не дозволила 
футзальній збірній вилетіти 
на гру.

Українська асоціація фут-
залу запропонувала зіграти 
перший матч у Данії, а гру п'я-
того туру – в Україні. Проте 
Данський футбольний союз та 
влада країни не надали гаран-
тій можливості в'їзду збірної 
України до Данії.

Відтак, УЄФА прийняла рі-
шення про скасування матчу. 
Його результат буде визначе-
ний Дисциплінарним коміте-
том УЄФА. Існує ймовірність, 
що збірній Данії зарахують 
технічну поразку.

У січні збірна України з 
футзалу мала провести два 
матчі. Окрім Данії, "синьо-жов-
тих" 31 січня чекає гра на виїз-
ді проти Албанії.

Календар матчів збірної 
України у групі1:

27.01.2021 Україна – Данія 
(скасовано)
31.01.2021 Албанія – Україна
03.03.2021 Хорватія – Україна
07.03.2021 Україна – Хорватія
07.04.2021 Данія – Україна
11.04.2021 Україна – Албанія.

біаТлоН: українці 
достріляли до медалі
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спортивна слава Тернополя

Швейцарія – україна: доживемо до лютого

великий спорт 
залишає білорусь
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Якщо чесно, Олегові батьки теж 
не очікували, що син надумає 
женитися, адже йому заледве 

виповнилося двадцять. Лише недавно 
на роботу влаштувався. Нема за що 
весілля справляти, бо багато коштів 
йде на лікування паралізованого 
батька. Але, коли вже буде дитина – 
мусить женитися. «Що ж, клич свою 
Василину. Познайомитися треба», 
- мовила розчулена Олегові мати 
Мирослава, коли син сповістив їй 
новину.

Василина боязко переступила поріг Оле-
гового дому. З голови до ніг прицільним по-
глядом обвів її батько Остап. «А ти – красуня! 
Недарма син закохався в тебе», - мовив стиха. 
Угледівши розгубленість в очах Василини, Ми-
рослава підійшла до неї і поцілувала. «Сідай 
до столу, дитинко. Пообідаєш з нами. Заодно й 
розкажеш про себе», - сказала. 

Василина, мов на долоні виливала Олего-
вим  батькам свою історію. 

Мешкає в сусідньому селі. Живуть скром-
но. Але це – ще півбіди. Справжнім горем є те, 
що після смерті єдиного сина, який втопився у 
ставку, батько почав пити. У трагедії звинува-
чує матір. Мовляв, це вона не догледіла дити-
ну, хоча у цей час мати разом з ним була в полі. 
Батько, коли вип’є, стає деспотом, кидається з 
кулаками на матір. Не раз і їй, Василині, діста-
валося, коли заступалася за неї. 

Коли Василина розповіла про себе, Мирос-
лава змахнула набіглу сльозу, а Остап попро-
сив закурити. 

«Зараз щось покажу вам», - Мирослава діс-
тала зі шкатулки дві золоті обручки. «На нові 
коштів у нас нема, але ці – набагато цінніші, бо 
дісталися нам від  батьків,  які у любові і злаго-
ді прожили півстоліття. У нас з твоїм батьком, 

Олеже, з роками теж почуття не зміліли. Я не 
соромлюся зізнатися у цьому. Тож хай ці обруч-
ки принесуть щастя і вам, діти. І благословлять 
на добру путь», - сказала Мирослава. 

…Василина якось відразу влилася в їхню 
сім’ю. Щоб догодити свекрусі рано вставала. 
Поспішала на господарку, готувала сніданки. 
Мирослава просила не перевтомлюватися, 
щоб дитинці не нашкодити, та Василинка жар-
тувала: вагітність – не хвороба. Її мати шістьох 
народила, але за жодним дитям не вилежува-
лася, важко працювала. Мабуть, тому й пологи 
були легкими.

У злагоді й любові швидко минав час. Двій-
ко діток-близнюків приніс їм лелека. Карооку, 
як Олег, Катрусю і синьоокого, як Василина, 
Назарчика. Навіть для лікарів дивом стало те, 
що з появою онуків значно покращилося здо-
ров’я Остапа. Він ніби помолодшав, поступово 
став ходити з паличкою. Щовечора діти заси-
пали під дідусеву колискову. 

Олег виявився майстром на всі руки. Сам 
добудував їх дім, облаштував дітям альтан-
ку у саду, зробив гойдалку. Був турботливим 
батьком і люблячим чоловіком. Мирослава з 
Остапом теж не могли нахвалитися чудовою 
невісткою. Здавалося, щастя назавжди осели-
лося в їх домі. Якби не Жанна – ця хитрюща 
нова бухгалтерка, яка прибула на фірму, де 
працював Олег, і перевернула усе їхнє життя. 

Високий, говіркий, вродливий Олег відра-
зу впав в очі Жанні. Молода жінка всіляко на-
магалася привернути його увагу, але розбуди-
ти серце Олега їй ніяк не вдавалося. Тоді вона 
стала щовечора засипати його есемесками, у 
яких відкрито писала про свої почуття.

Одного дня, коли Олег приймав ванну, зно-
ву надійшло чергове повідомлення, в якому 
Жанна кликала його на побачення. Мовляв, 
чекатиме на краю села під ліском. Її машину 
він знає.

Жар вдарив Василині в голову, підкоси-
лися ноги. В Олега є коханка? Тремтячими 
пальцями вона видалила текст. «Що з тобою? 
Ти якась бліда», - запитав Олег. «Голова роз-
болілася», - мовила Василина, опустивши очі.  
Сама ж подумала: на побачення з Жанною піде 
вона! Зробить тій мерзоті сюрприз! Волосся 
повисмикує, ляпасом зігріє!

Заледве дочекавшись сьомої вечора, Ва-
силина поспішила з дому. Шикарну іномарку 
Жанни побачила здаля. Підійшла зненацька. 
Жанна здригнулася.

 «Що, не чекала, що замість Олега на поба-
чення прийде його дружина?» - закричала Ва-
силина. Жанна швидко себе опанувала: «Яка 
дружина? Олег казав, що неодружений. Вже 
півроку у нас роман, ми кохаємо одне одного». 
Жанна говорила так упевнено, що Василина 
вже й не сумнівалася в правдивості її слів. Тож, 
замість відгамселити Жанну, як планувала, 
розплакалася і пішла геть.

Повертатися додому не хотілося. Виріши-
ла поїхати в село до матері. Давно не була в 
рідному домі. Виросли, порозліталися світом 
сестрички. Кілька років тому помер батько. 
Колись гомінке їхнє сімейне гніздечко спорож-
ніло. Тепер мати зосталася одна. Василині, як 
ніколи, захотілося виплакатися у неї на плечі, 
обійняти, поцілувати. 

Пані Віра дуже зраділа появі доньки. Заме-
тушилася: чим її пригостити? «Не хвилюйся, 
матусю. Нині я, як ніколи, сита. Поради твоєї 
хочу», - заледве витиснула з себе Василина. 

Олег місця собі не знаходив, коли Василина 
не прийшла ночувати додому. Раніше ніколи 

такого не траплялося. Ще й телефон був поза 
зоною досяжності. Звісно, Василина навмис-
но його вимкнула. Олег не розумів і сам, чому 
наболілим йому захотілося поділитися з Жан-
ною. «Безсумнівно, у неї є інший, розумієш, 
коханий?» - Жанна делікатно налаштовувала 
Олега проти дружини. Нічого не сказала про зу-
стріч з Василиною, запрошувала його до себе. 

Коли через два дні Василина з’явилася в 
домі, від неї відверталися всі. Навіть діти вте-
кли в сусідню кімнату.

«Хто він?» - став тормосити її за плечі Олег. 
Мирослава, хоч і заступалася за невістку, та Ва-
силина бачила осуд в її очах. Що ж виходить? 
Жанна стверджувала, що є коханкою Олега, а 
вийшло так, нібито, вона – Василина – зраджує 
йому. І навіть вислухати її ніхто не хоче. 

 Тієї ночі вже Олег не ночував вдома. Зни-
щений, розчавлений він пішов до Жанни, шу-
кав розради у любощах з нею. Безсумнівно, 
вона майстерно переконувала його,  що у Ва-
силини є інший. Навіщо вона йому така? 

Усе частіше Олег не приходив з роботи до-
дому, уникав розмови з Василиною. І вона не 
витримала – подала на розлучення. Забрала 
дітей і поїхала до матері. Однак суддя, ніби 
навмисно, вже двічі надавав їм термін для 
роздумів. Ще й присоромлював: «Та щоб якась 
легковажна жінка відібрала розум вам обом? 
Правила вашим життям? Опам’ятайтеся! У вас 
чудові діти, отже є для кого жити».

Якось поїхала Василина у місто на ринок 
скупитися дітям до школи. Нові ціни її шокува-
ли. Доведеться ще раз їхати, бо грошей, які взя-
ла з собою, виявилося замало. Враз її погляд 
впав на яскраву будівлю з написом «Ломбард». 
Чудово! Зараз вона здасть обручку і купить все, 
що треба. Ця обручка не принесла їй щастя, 
тому шкодувати за нею не буде. Так і зробила. 
Та не могла збагнути, чому на душі враз стало 
сумно і порожньо.

Вночі їй приснилася Мирослава. Нібито 
подає їй ту саму обручку і сумно каже: «Що ж 
ти наробила, доню?». Василині заболіло біля 
серця. Ця річ була родинною реліквією, пере-
давалася з покоління в покоління, а вона так 
легковажно продала її.

Василина поспіхом стала збиратися на ав-
тобус. Всю дорогу благала Господа, аби встиг-
нути повернути свою обручку. Переступивши 
поріг ломбарду, ледь не зомліла, побачивши 
тут… Олега, який розглядав її обручку. Пере-
стрибуючи з думки на думку, він пояснив, що 
власник ломбарду - його давній друг. Він і по-
відомив про те, що Василина здала обручку. 
«Мама, дізнавшись про це, аж захворіла. Тому 
– викуплю її», - пояснив Олег. «Ні!», - вихопило-
ся у Василини. Побачивши подив у Олегових 
очах, додала: «Я сама викуплю її. Але поверта-
ти не хочу, не буду. Можна?». «Це – твоє право», 
- відповів Олег.

Василина дивилася на нього – такого врод-
ливого, рідного. У неї пропало бажання повер-
татися до дітей самій. Тим паче, коли діти так 
скучили за татом…

Нині Олег і Василина знову разом. Вони – 
щасливі і поклялися не виясняти, хто винен 
більше. Винні обоє, бо не слухали голосу свого 
серця, а язика чужої людини. Василина тепер 
знає напевне: материнське благословення – 
святе. Бо чому ж тоді, саме в той день і в той 
час вони зустрілися з Олегом і вже не захотіли 
розлучатися? Яке щастя, що власними руками 
не зруйнували вони своє сімейне гніздечко.

Марія МАЛІЦЬКА.
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На фото Івана ПШОНЯКА: учасники ансамблю "Калина" (с. Кам’янки Підволочиського району).

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ
* * * * *

Насипати зерна
для птахів.
Хай розговіються 
у Святвечір
збожжям, 
що від Бога. 
Птахи - найближче 
до Творця.
Душі - це також птахи.
Може, в час Різдва   
Небеса випускають їх у політ -
на Землю...

* * * * *
Відлетіли у вирій роки і зими, 
Снопи, що стояли на покутті, 
Небо зігріли.
Різдво приходить, 
Де стояла колись стара хата, 
Де пахло кутею, хлібом і сміхом,
Де сльози ховали
В рукав лляної сорочки, 
Де молитвами світ засівали,  
Де Бога любили тихо,
Де ангели з дітьми
В дерев’яних колисках дрімали…
Замість хати - шматочок поля, 
З озиминою під снігом…
Різдво пам’ятає: 
колись тут - горіли свічі, 
тут - образи висіли, 
тут - господині діставали 

калачі з печі,
тут - колядки лунали 
в святий тихий вечір… 
Кличе Різдво ангелів, 
щоб прилетіли 

за душі молитись,
за тих, що жили в старій хаті, 
що вміли Бога тихо любити…      

* * * * *
Вишиває ніч 
небеса зорями -
золотим і срібним
на канві Всесвіту. 
В узорах - 
життя і долі,   
розлуки і встрічі, 
любов і прощання, 
перший крик немовляти,
і подих останній… 
Зорі ведуть нас 
дорогами світу. 
А коли падають, 
кажем: на щастя.
А, може,  вони згорають, 
щоб освітити душам
політ у Вічність…

Ольга ЧОРНА.   

«Нова радість стала», - 
Усі колядуєм, 

І народжений Ісусик 
Цю колядку чує. 

А мелодія духовна
 До небес злітає, 

Щоб рясніла Божа ласка
 В нашім ріднім краї...

Змерзле тіло можна вкутати 
одягом, а захололе серце, 
чим? Ця вічна мерзлота, 

здавалося, ніколи не розтане. 
Їй, сорокарічній, вродливій 
жінці, що працювала а органах 
місцевого самоврядування, була 
депутаткою районної ради, мала 
пошанування на роботі – не 
вистачало любові та тепла. Їх 
просто не було у її житті. Єдиний 
син Олексій цьогоріч поступив 
у вуз в сусідній Польщі, 
залишивши її в трьохкімнатній 
сучасній квартирі з нелюбим 
чоловіком. З ним Олеся була 
розлученою вже десять років. 
Він для неї став чужим. 

Чужий… Це слово зірвалося з вуст  і 
наче замерзло в повітрі та пливло си-
зою хмаринкою за жінкою.

- Чому так, чому? – Крутилося в го-
лові, текло сльозами по обличчі. 

 Остап був красенем: високий, чор-
нявий, спортивної тілобудови. Хло-
пець привертав увагу багатьох дівчат, 
а вибрав Олесю – тендітну, синьооку 
шатенку, яка тільки-но закінчила пе-
дінститут. Він так лестився біля дівчи-
ни, такі подарунки дарував та обсипав 
компліментами, що та повірила в його 
щирі почуття. Остап якось навіть за-
явив, що коли вона не вийде за нього 
заміж, то він щось скоїть із собою. У той 
же вечір завітав до Олесиних батьків 
просити її руки.  Приніс дорогий пер-
стень, для мами – квіти, для батька – 
коньяк. Завоював їхню прихильність. І 
незчулася дівчина, як весільні музики 
заграли і стали вони подружжям. 

 Остап працював в органах внутріш-
ніх справ, мав невнормований робочий 
день і часті відрядження. Поселилися 
молодята в окремій квартирі, яку при-
дбали Олесині батьки. Все було наче 
добре. Олесі здавалося, що вона любить 
Остапа. На роботі всі їй заздрили: дім 
повна чаша, люблячий чоловік, чемний 
син-першокласник і вона – молода, кра-
сива, успішна…

 Все перевернулося в одну мить, 
коли Олесю перестрів знайомий, який 
теж колись залицявся до дівчини.

- Не знаю, чи маю право вмішувати-
ся, але така жінка, як ти, не може бути 
приниженою, - почав здалека.

- Що сталося, Юро? – схвилювалася 
жінка.

І той розповів, що вже більше року 
зустрічає її Остапа у спальному районі 
міста, де придбав квартиру для мами, з 
жінкою під руку і хлопчиком років де-
сяти. Це було, наче грім серед ясного 
неба. Остап спершу все заперечував, 
а потім признався, що мав дівчину ще 
до неї. Посварилися, та була вагітною, 
але йому не призналася, народила сина. 
Коли дізнався, то Олеся вже теж була 
при надії. Зрозумів, що зробив помил-
ку, любить Катю, але сім’ї залишати не 
хотів. Таємно став зустрічатися зі сво-
єю колишньою та допомагати синові. 
Олеся подала на розлучення, а Катя не 
прийняла Остапа, теж не пробачила. Їй 
він вигідним був, як коханець та батько 
дитини, який допомагав матеріально. 

Стали вони жити в різних кімнатах. 
Перед сином робили вигляд, що нічого 
не сталося. І ось в таких муках проми-
нуло десять років. 

Вчора був святий вечір. Олеся впер-
ше його провела сама, бо ж син не при-
їхав з Варшави, а Остап десь подався, 

може, в село до батька. А нині вранці, 
при святі, приїхав і навіть не сказав 
«Христос народився!». Який він неми-
лий став, як змінився від брехні та під-
лості, як постарів… Чужа людина, що 
сама живе без любові і їй заважає. 

Олеся повернула до міського парку. 
Робила перші кроки на снігу, протопту-
ючи стежину до лавочки. Згорнула ру-
кавичкою сніг, сіла під засніжену ялин-
ку, задумалася. Вона б втекла світ за очі, 
щоб не бачити осоружного чоловіка, та 
йти було нікуди. Після смерті батьків ні 
однієї рідної людини в місті не залиши-
лося. А подруги, то так… Нині, в такий 
світлий день, кожна пильнує свою ро-
дину.

Набігли хмари, заховали сонце, з 
неба посипався сніг, наче мішок з білим 
пухом розв’язався. Мороз послабшав. 
Сніг падав на Олесю і заспокоював її, 
мав притрушував сердечні рани.

- Ти що робиш тут, Сніжинко? – по-
чула знайомий голос і наче пробудила-
ся зі сну. Перед нею стояв Юра.

- А я на ранкову запізнілу пробіжку 
при святі зібрався. Наче тягнуло мене 
сьогодні. А тут – ти…Він говорив, а 
Олесі сльози горохом котилися з очей. 
І були такими гарячими, наче кип’яток. 
Вона не могла вимовити ні слова. Та 
Юра зрозумів усе. Він обняв її за плечі і 
повів засніженим парком до свого дому, 
що був неподалік.

- Де ж ти раніше був? – крутилося 
Олесі в голові, але вона мовчала навіть 
тоді, коли він поцілун-
ками сушив їй сльози і 
повторював: «Сніжин-
ко, Сніжинко, кохана 
моя…»

Коли відходить 
у вічність мама...

Насправді матері не помирають. 
Вони переходять у вічність і стають янголом 

на плечі тих, кого любили.
Мама не помирає - вона стає сосною край саду 

і слухає твої жалі.
Вона стає яблунею і білим квітом фатину 

привідкриває тобі двері раю.
Вона стає гілочкою вишні і гладить твої очі 

оксамитом.
Вона стає піснею і тішить твоє серце, коли 

вже зовсім змучене.
Вона стає біля тебе в твоїх боях, поразках і 

перемогах, вона бере твою кволу молитву і 
несе її до Всевишнього.
Вона стає свічкою і стає надією в абсолютній 

темряві...
Наспраді матері не помирають.
 Вони стають янголами.
Яблунею...
Вишневою гілкою...
Сосною край саду...
Стають твоїм крилом надії... 

Неля ДРИБОТІЙ.  

В одній 
звичайнісінькій 
людській 

душі жили Кохання 
і Любов... Вони 
були дуже схожі, 
як близнята, але 
поводили себе зовсім 
по-різному. Кохання 
було сліпим від 
природи, Любов мала 
ідеальний зір. 

Коли Кохання взагалі не 
помічало ніяких недоліків, 
Любов все чудово бачила і 
приймала.   Коли Кохання гу-
ляло в парку під місяцем, да-
рувало квіти і захлиналось у 
вирі щасливих емоцій, Лю-
бов терпляче чекала самот-
німи холодними ночами. 

Коли Кохання розплива-
лося в компліментах, Любов 
говорила жорстку правду, 

лікуючи болем. 
Кохання знало безліч ніж-

них і ласкавих слів, Любов 
просто вміла дарувати спо-
кій. 

Коли Кохання кричало: «Я 
не проживу без тебе!», Лю-
бов, тихо помираючи, відпу-
скала на свободу. 

Коли Кохання безсило би-
лося в істериці, вимагаючи 
взаємності, Любов прово-
дила безсонні ночі біля лі-
карняного ліжка, ні на що 
незважаючи. 

Коли Кохання, дивлячись 
в постаріле зів’яле облич-
чя, відвернулося, і, жаліючи 
себе, розтануло, як сніг, за-
лишивши душу назавжди, 
Любов залишилась, вдихаю-
чи життя в холодні посинілі 
губи. 

- Я тут безсила, - сказала 
Смерть, тихо танучи услід за 

Коханням.
 - Чому ж так відбуваєть-

ся? – запитав молоденький 
Ангел у старого, сповненого 
мудрістю Ангела, зазираю-
чи з цікавістю у сповнену 
Любов’ю душу.

 - Все просто, - відповів 
старий Ангел, який на своє-
му віку бачив мільйони люд-
ських душ. - Все дуже просто. 
Коли народилося Кохання – 
засяяла нова яскрава зірка, 
даруючи красу і радість всім 
навколо. Коли народилася 
Любов – посміхнувся Бог. А 
посміхається він, повір, не 
так часто.

    Життєві cюжети

    Життєві cюжети

Образок

Притча

Сніжинка
Сонце дивилося золотим оком на змерзлу землю, 

вигравало променями в снігових заметах, засліплювало 
очі. Мороз рипів під ногами. Олеся пришвидшила крок, наче 

хотіла втекти від двадцятиградусного морозу, що пробирав до 
кісток. Але діватися було нікуди. Особливо від себе…

Раїса ОБШАРСЬКА

Коли посміхнувся Бог

Пані Віра надіялася, що її старша донька Василина після закінчення школи 
піде на роботу. Тоді в їхній сім’ї, де, крім неї, було ще четверо дівчаток, стане 
легше жити. Але – ні! Василина зізналася, що чекає дитину і скоро залишить 

їх дім. У невістки піде, бо так хочуть батьки нареченого, де Олег – єдиний син.

Обручка 
з ломбарду
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1. ІНФОРМАЦІя ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННя 

Юридична адреса: 48150, Тернопільська 
область, Тернопільський район, с. Підгайчи-
ки, вул. Гайова, 20, директор Яременюк Дми-
тро Дмитрович, контактний номер телефо-
ну: (067) 3931658.  

2. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ, 
її ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ .
2.1 Планована діяльність, її характе-

ристика.
Мале підприємство «Каменяр» планує 

здійснювати видобуток корисної копалини 
на Підгайчицькому родовищі пісковиків Тер-
нопільського району площею 0,7 га.

Запаси пісковиків затверджено рішенням 
ДКЗ України протокол № 4839 від 01.08.2019 
р. по категорії А -27,7 тис.м3.

Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки з тим-

часовим відвалоутворенням. Видобуток ко-
рисної копалини планується без вибуховим 
методом, з використанням екскаватора, об-
ладнаним бутобоєм. Навантаження гірничої 
маси буде здійснюватись в автосамоскид 
КрАЗ.

Розробка ґрунтово-рослинного шару буде 
здійснюватись механізованим способом за 
допомогою бульдозера з транспортуванням 
у тимчасові бурти по периметру кар’єрного 
поля. Відпрацювання решти розкривних по-
рід буде здійснюватись екскаватором, тран-
спортування їх у відвали автосамоскидом 
КрАЗ.

Технічна альтернатива 2.
Розробка родовища вибуховим методом 

з паралельним просуванням фронту робіт з 
внутрішнім і зовнішнім відвалоутворенням. 
Для попереднього розпушення скельних 
порід застосовується буровибуховий метод 
свердловинних зарядів. Застосування даного 
методу є не доцільним так як при видобуван-
ні корисної копалини вибуховим методом 
відбувається значне руйнування породи.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої діяльно-

сті: територіальна альтернатива 1.
Підгайчицьке родовище пісковиків роз-

ташоване на відстані 1,0 км на південь від с. 
Підгайчики Тернопільського району Терно-
пільської області.

Місце провадження планованої діяльно-
сті: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розгля-
далась, оскільки родовище територіально 
прив’язане до покладів корисних копалин.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ.

Визначається забезпеченням робочими 
місцями працездатного населення, сплатою 
податків в місцеві бюджети, покращенням 
економічної ситуації регіону.

 
5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОї 
ДІяЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, 
ПЛОщА, ОБСяГ ВИРОБНИЦТВА ТОщО)

Загальна площа родовища становить – 
0,7 га.
Річна продуктивність кар’єру по корисній 

копалині – 1,02 тис. м3, по розкриву – 
1,0 тис.м3.
Згідно з протоколом № 4839 від 

01.08.2019 року засідання колегії Державної 
комісії України по запасах корисних копа-
лин при Державній службі геології та надр 
України, станом на 01.01.2019 р. затверджені 
балансові запаси пісковиків загальнодержав-
ного значення у кількості: 27,7 тис. м3 за ка-
тегорією А.

Підприємство буде забезпечувати охоро-
ну надр та довкілля, а також використовува-
тиме надра відповідно до цілей, визначених 
спецдозволом, зберігаючи гірничі виробітки 

в стані, придатному для їх використання за 
призначенням.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННя ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів екологічної 

безпеки при здійсненні експлуатації об’єкта;
- викиди забруднюючих речовин із стаці-

онарних джерел в атмосферне повітря здійс-
нювати за наявності чинного дозволу на ви-
киди;

- дотримання вимог Водного кодексу.
- акустичне забруднення, розрахунковий 

гранично допустимий рівень якого в житло-
вій забудові менше допустимого рівня шуму 
на території населених місць;

- експлуатацію об’єкта здійснювати згід-
но санітарних норм та правил;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- поетапне відведення земельних діля-

нок для потреб пов’язаних з користуванням 
надрами;

- дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА 
ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІї 

ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації;
- проведення гірничо-капітальних робіт;
- дотримання технології, що передбачена 

проектом, при розробці родовища, щоб уник-
нути ерозійних процесів;

- проведення рекультивації відпрацьова-
них площ кар’єру;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родовища: 
- топографо-геодезичні вишукування.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя:

щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової 

діяльності по експлуатації родовища на до-
вкілля включає:

● клімат і мікроклімат: вплив не перед-
бачається;

● повітряне середовище: при проведенні 
розкривних, видобувних, при рекультивації і 
при вантажно-розвантажувальних роботах – 
технологічне обладнання, кар’єрна техніка, 
автотранспорт;

● геологічне середовище: потенційний 
вплив від планової діяльності на геологічне 
середовище передбачає порушення земної 
поверхні та зміна ландшафту в процесі про-
ведення відкритих гірничих виробіток, але 
передбачається відновлення порушених ді-
лянок об’єкту, тому отримання значних нега-
тивних наслідків на передбачається;

● водне середовище: обсяги водокорис-
тування. Водоносні горизонти розвідуваль-
ними виробітками не виявлені;

● ґрунти: утворення відходів, та подаль-
ше поводження з ними;

● рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: носить опосередкований вплив на 
стан рослинного і тваринного світу і має ко-
роткочасний характер та швидко відновлю-
ється;

● навколишнє соціальне середовище:не-
гативного впливу не призведе;

● вплив на навколишнє техногенне сере-
довище: відсутній.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
експлуатація даної ділянки може приве-

сти до можливого перевищення гігієнічних 
нормативів допустимого вмісту хімічних ре-

човин в атмосферне повітря та санітарних 
норм допустимого шуму;

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 
ДО ПЕРШОї ЧИ ДРУГОї КАТЕГОРІї ВИДІВ 
ДІяЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, яКІ МОЖУТЬ 
МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛя 
ТА ПІДЛяГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛя (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ 
ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ 

УКРАїНИ “ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛя”)

Друга категорія планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, ст.3, п. 3, ч.3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

10. НАяВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛя 
ЗДІЙСНЕННя ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя (В ТОМУ ЧИСЛІ НА-
яВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАН-
СКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА 

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛя 
яКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО 

НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИ-
ВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ).

Транскордонний вплив на довкілля на 
довкілля відсутній.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСяГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, щО ПІД-

ЛяГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя

Плановий обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 23 
травня 2017 року. 

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛя ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛя УЧАСТІ В 

НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Планована суб’єктом господарювання 

діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на до-
вкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає:

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

● проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

● аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

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

● врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяль-
ності та визначає екологічні умови її прова-
дження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення зві-

ту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що зазна-
чається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННя ОБСяГУ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНя ДЕТАЛІЗАЦІї 

ІНФОРМАЦІї, щО ПІДЛяГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ 
ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміще-
ні в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і про-
позиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. РІШЕННя ПРО ПРОВАДЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльно-
сті буде отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою видобування 
для Підгайчицького родовища пісковиків

що видається:    Державною службою гео-
логії та надр України.

15. УСІ ЗАУВАЖЕННя І ПРОПОЗИЦІї 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОї 

ДІяЛЬНОСТІ, ОБСяГУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РІВНя ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, 

щО ПІДЛяГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ 
ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛя, НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 
Управління екології та природних ре-

сурсів Тернопільської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адресою: 
46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, контактна 
особа – Груніна Світлана Олександрівна 
тел. (0352) 22-00-20.

______________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

повіДоМлЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Мале підприємство «каменяр», код єДРпоу 23594172 
інформує про намір провадити 

плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Поширені причини 
появи цього стану 
- травма, стрес на 

роботі, у сім'ї, спадковість, 
страх перед чимось, стрес 
через емоційну травму 
або хворобу, побічна дія 
ліків. Природні засоби не 
спричиняють побічних 
ефектів і здатні зарадити 
тривозі та безсонню.  

Хміль
Цю рослину використовують як релаксант для клітин 

мозку, що допомагає знизити тривожний розлад. Хміль діє 
як транквілізатор і допомагає заснути.

як використовувати? Хміль - гіркий на смак. Тому 
його використовують як добавку до чаю.

олія лаванди
Запах і аромат лаванди давно використовують від не-

спокою та безсоння. Лаванда покращує настрій та заспо-
коює емоції. Дослідження показують, що олія лаванди 
допомагає повільно занурюватися в сон, уповільнює сер-
цебиття та розслабляє м'язи.

як використовувати? Нанести кілька крапель на по-
душку або в аромалампу.

Шоколад
Шоколад - це антидепресант. Він допомагає регулюва-

ти рівень цукру в крові, підвищує активність мозку і га-
рантує здоровий сон.

як використовувати? З'їдайте трохи чорного шокола-
ду вранці, до обіду.

омега-3 і здоровий сніданок
Щоб знизити рівень стресу й усунути безсоння, лікарі 

радять щодня вживати вашу норму омега-3. Наприклад, у 
вигляді риб'ячого жиру, яєць, авокадо та ін.

Ромашка
Ця рослина допомагає розслабити нервову систему та 

м'язи, знімає втому. Адже саме втома часто призводить до 
тривоги.

як використовувати? Додайте пару чайних ложок 
квітів ромашки у свій чай.

вправи
Важливість регулярних фізичних навантажень ніко-

ли не буде під сумнівом. Всього 15 хвилин ходьби на день 
кардинально змінять не тільки фізичний, а й емоційний 
стан. Вибирайте те, що вам до душі, і займайтеся щодня.

вітамін в
Їжа, багата на вітамін В: яйця, яловича печінка, сарди-

ни, ягнятина - має тенденцію знижувати рівень тривоги і 
безсоння.

пасифлора
Пасифлора звільняє від панічних атак.
як використовувати? Заваріть листя пасифлори в га-

рячій воді, дайте настоятися і пийте.
Мед

Мед використовують для спокою розуму та тіла. Він 
полегшує прояви депресії, занепокоєння та безсоння.

Використовувати як добавку до гарячих і холодних на-
поїв.

кокосова вода
Хоча кокосова вода відома як напій, що надає енергії, 

але вона також допомагає легше засинати і зменшує три-
вожність. До того ж, кокосова вода багата на магній, калій 
і містить вітамін В, які допомагають м'язам розслабитися, 
що знижує занепокоєння.

10 природних засобів
 від неспокою і безсоння
Тривожність і безсоння - часті супутники 

сучасної людини, яка звикла жити у 
стані стресу. Це ослаблює імунітет, що 

позначається на здоров'ї.

Погана екологія, 
спадкові 
захворювання і 

неправильний спосіб 
життя - все це відбивається 
на нашому здоров'ї. 
Одні з найпоширеніших 
захворювань нашого 
століття - це серцево-
судинні хвороби: 
атеросклероз і гіпертонія, 
інсульт та інфаркт, 
стенокардія, аритмія тощо.

Найкраще лікування - своє-
часна профілактика. Існує кілька 
рецептів натуральних засобів для 
очищення судин. Спільною рисою 
цих рецептів є ключові компонен-
ти: корінь імбиру, лимон і часник. 
Додатково також можна вико-
ристовувати мед, який поліпшить 
не лише смакові, а й вітамінні вла-
стивості засобу.

Імбир - засіб №1 для судин. Він 
очищує і зміцнює судини, знижує 
рівень «поганого» холестерину у 
крові. Імбир нормалізує підвище-
ний тиск, покращує пам'ять, на-
дає бадьорості та сил. Відмінний 
засіб для профілактики інсульту.

Лимон містить натуральні 
кислоти, що «розчиняють» бляш-

ки холестерину, які утворюються 
на стінках судин і блокують нор-
мальний кровотік.

Часник містить сотню цінних 
речовин, які роблять судини елас-
тичнішими. Він стабілізує тиск 
крові, очищає й усуває надлишки 
холестерину.

Рецепт №1
Потрібно: 5 см кореня імбиру, 

3 лимони зі шкіркою, 3 великих 
зубчики часнику, 2 л води.

Приготування: імбир і лимони 
помити. Лимон і часник порізати 
на шматочки і розтовкти у ступці 
до утворення соку. Імбир потерти 
на тертці. Все змішати і додати 
воду. Нагріти на невеликому вогні 
до закипання. Остудити і проці-
дити. Зберігати в темному і про-
холодному місці. Вживати щодня 
протягом місяця за 2 години до 
їжі по 1 склянці. Після тижня пе-
рерви повторити.

Рецепт №2
Потрібно: 2 лимони та 2 голов-

ки часнику, 1,5 л води.
Приготування: лимони зі 

шкіркою нарізати, часник очи-
стити і все подрібнити у блендері. 
Суміш залити кип'яченою водою 
кімнатної температури. Закрити 

кришкою і відправити на 3 дні в 
темне прохолодне місце. Вживати 
настій за 15-20 хвилин до їжі по 3 
ст. л.

Рецепт №3
ПОТРІБНО: 2 головки часни-

ку, 3 лимони, 180 мл меду (бажано 
рідкого).

ПРИГОТУВАННя: лимони зі 
шкіркою нарізати, часник очи-
стити і все подрібнити у блендері. 
Перекласти в банку, додати меду і 
трохи води (вода повинна покри-
ти суміш). Дати настоятися під 
кришкою при кімнатній темпе-
ратурі протягом 10-12 днів. Вжи-
вати вранці натщесерце і перед 
сном по 1 ст. л. суміші, розчиненої 
в склянці теплої води.

УВАГА: якщо ви страждаєте 
на захворювання шлунка, всі за-
значені суміші потрібно застосо-
вувати обережно і в менших кон-
центраціях. В разі складних недуг 
проконсультуйтеся з лікарем. 

Втома ніг поступово з’являється 
протягом дня, посилюючись 
до вечора.   Проявляється 

відчуттям важкості, напруження, 
ноги буквально «гудуть». У більшості 
випадків достатньо просто дати ногам 
відпочинок: зняти взуття та прилягти 
на ліжко так, щоб ноги розміщувались 
вище за голову. Таке положення ніг 
посилює відтік крові від ніг, завдяки 
чому поліпшується кровопостачання й 
минає втома.

Проте, в деяких випадках цього недостатньо. 
Щоб якомога швидше зняти втому ніг, скористай-
теся порадами народної медицини.
водні процедури для втомлених ніг
1. Контраст температур. Водні процедури 

з чергуванням гарячої та холодної води чудово 
знімають втому ніг. Вистачить десятисекундно-
го обливання ніг холодною водою, а потім ще 10 
секунд - гарячою. Наприкінці облити ноги про-
холодною водою та змастити кремом. Тим, хто 
страждає на захворювання нирок, ця процедура 
не рекомендується.

2. Ванночка з сіллю. В ємність для водних 
процедур налити воду кімнатної температури й 
додати 2 ст. л. звичайної або морської солі. Опу-
стити ноги в воду на 10–15 хв.

3. Ванночка із додаванням трав’яних насто-
їв і відварів. Настої готують наступним чином: 
вказану кількість трави або суміші трав залити 
склянкою окропу, настояти 15 хвилин, остудити, 
додати в теплу (не більше 37°) воду для ванноч-
ки. Для приготування відвару суміш трав залити 
окропом і варити на невеликому вогні протягом 
15 хв.

Трав’яні настої можна приготувати з:
- 2 ст. л. квітів липи та 2 ст. л. ромашки;
- 1 ст. л. листя м’яти та 1 ст. л. кропиви;

- 1 ст. л. квітів ромашки, 1 ст. л. листя подорож-
ника і 1 ст. л. кропиви;

- 2 ст. л. звіробою, полину або хвоща;

Трав’яний відвар:
- 4 ст. л. квіток ромашки й така ж кількість ли-

стя м’яти перцевої.
- 4 ст. л. листя кропиви. Замість кропиви можна 

взяти листя мати-й-мачухи або подорожника.
- 3 ст. л. листя деревію і 3 ст. л. шавлії.
Тривалість процедур з додаванням трав’яних 

настоїв і відварів – 15-20 хвилин.
4. Лікувальний трав’яний лід. Рецептів при-

готування такого льоду безліч. Найбільш поши-
рені: приготувати настій з деревію, шавлії, кален-
дули, арніки, меліси або ромашки. Трави можна 
брати як окремо, так і в суміші (в рівних пропор-
ціях). Настій остудити та розлити у формочки для 
льоду. Для зняття втоми досить протерти ноги 
кубиком льоду.

5. Ванночка з додаванням ефірних масел. 
Така процедура швидко усуне не тільки втому ніг, 
але й зніме стрес після робочого дня. Найкраще 
підійдуть масла: лаванди, м’яти, ялиці, лимона, 
кипариса, ялівця, евкаліпта. Не рекомендується 
використовувати ефірні масла нерозбавленими. 
Краще  попередньо змішати 3–4 краплі ефірно-
го масла із соняшниковою або оливковою олією. 
Тривалість процедури – 10-15 хв.

очищуємо судини натуральними 
засобами: рецепти

Якщо ви часто страждаєте від хронічної втоми, 
безсилля та головного болю, спробуйте простий 

натуральний засіб для очищення судин.

Як позбутися втоми ніг
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01, 10.58, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Коза-Дереза».
06.40 М/ф «Козлик та вiслюк».
06.50 М/ф «Некмiтливий горобець».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.25, 05.10 Новини.
07.07, 08.07, 09.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспiльна студiя.
09.30, 00.58 Т/с «Гранд готель».
15.12, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.21 UA:Фольк. Спогади.
16.30, 19.59 Д/с «Суперчуття».
17.29 Д/с «Боротьба за виживання».
18.57 Д/с «Незвiданий океан».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.57, 00.55, 03.12, 05.57 Спорт. Аспект.
22.00 Т/с «Посольство».
23.30 Перша шпальта.
04.10 Д/ф «Три Iвани».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45 Х/ф «100 тисяч хвилин разом».
22.15, 02.30 Т/с «Кухня».
00.25 «Голос країни 11».

Iíòер
04.30 «Легенди бандитської Одеси».
04.55, 05.00 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 «Стосується 

кожного».
12.25 Х/ф «Разом - це занадто».
14.25 Х/ф «З речами на вилiт!».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Т/с «Несолодка пропозицiя».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Громадянська оборона.
06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Каратель».
16.15 Х/ф «Американський снайпер».

18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Х/ф «Важка мiшень».
22.30 Свобода слова.
00.00 Т/с «Контакт».
01.50 Х/ф «Ешер».
03.25 Я зняв!

ÑТБ
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 Битва екстрасенсiв.
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над прiрвою».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «Одiссея».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Щелепи».
22.50 Х/ф «Вiдкрите море».
00.20 Х/ф «Зло».
02.10 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 На власнi очi.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрош-

ниченко.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за наци-

стами».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.15 

Сьогоднi.

09.00 Зоряний шлях.
10.45 Реальна мiстика.
13.40, 15.30, 05.30 Агенти справедли-

востi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 33 i 34 с.
23.10 Т/с «З мене досить», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «З мене досить».
04.05 Свекруха або невiстка.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «За п`ять крокiв до кохання».
12.40 Х/ф «Йолопи-розбiйники».
14.15, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.00 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня».
23.00 Т/с «Грань».
00.30 Х/ф «Пристрастi Дон Жуана».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
08.30, 16.50, 03.40 «Випадковий свiдок».
09.20 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Новий апокалiпсис: блискав-

ка долi».
18.20 «Свiдок. Агенти».
21.00 Т/с «Смерть у раю 8».
23.45 Т/с «Нарко: Мексика».
02.05 «Таємницi кримiнального свiту».
03.50 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд 
Полтавою.

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Во-

лодька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 М/ф «Книга джунглiв 2».
14.00 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу.
01.15 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 

Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «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. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.40 Правда життя.
10.10, 00.30 Речовий доказ.
11.20, 23.30 Зона будiвництва.
12.20, 18.00 Iнженернi iдеї.
13.15 Iлюзiї сучасностi.
14.15, 19.55 Секретнi територiї.
15.10 Дике виживання.
16.10, 21.50 Життя пiсля людей.
17.05 Дива природи.
18.55 Скарб.ua.
20.50 Стежина вiйни.
22.30 Полiт над Землею.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.35 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
11.00, 02.45 «Зорянi долi».
12.25 Х/ф «Пророк Мойсей: Вождь-виз-

волитель».
16.05 Х/ф «Де 042?»
17.25 Х/ф «Беремо все на себе».
19.00, 00.25 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
00.05 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.40 «ДжеДАI».
06.45, 19.25 Т/с «Звонар».
10.45 Х/ф «Мiсiя неможлива: Нацiя 

iзгоїв».
13.10 Х/ф «Мiсiя неможлива: Наслiдки».
16.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.10 «Спецкор».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «I гримнув грiм».
03.10 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух Опору».

07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50 Мамареготала. Найкраще.
14.50 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.10 Т/с «Касл».
23.45 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.05 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє. Жiнки. 

Спроба 1.
00.35 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє. Жiнки. 

Спроба 2.
01.05 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє. Еста-

фета. Команди.
01.35, 06.00, 07.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. 
HS 145.

02.30, 08.30, 09.30 Тенiс. ATP 250. Мель-
бурн. Перший раунд.

04.00 Снукер. German Masters. Фiнал.
10.00, 12.00, 18.00, 19.00 Тенiс. АТР 250. 

Мельбурн. Коло 1.
14.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
14.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
15.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-

мiш-Партенкiрхен. Жiнки. Швид-
кiсний спуск.

17.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Жiнки. Супер-
гiгант.

20.00, 20.30 Олiмпiйськi iгри. «Щоденна 
рутина».

21.00, 21.30 Олiмпiйськi iгри. «Далеко 
вiд будинку».

22.00 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй. Жiн-
ки. Пасьют.

22.30 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй. Чо-
ловiки. Пасьют.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнгулець - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
07.45, 18.15, 05.00 Журнал Лiги чем-

пiонiв.
08.15 Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 12.00, 13.40, 05.30 Топ-матч.
10.10 Валенсiя - Лацiо. 1/4 фiналу 

(1999/00). Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.10 Албанiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
13.50 Лiон - Евертон (2017/18). Лiга 

Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55, 01.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (2020).
16.25 Челсi - Бордо (2008/09). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.45 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
20.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.30 «Вмикай пiдiгрiв».
22.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
23.15 Iспанiя - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01, 10.58, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Подарунок».
06.40 М/ф «Було скучно».
06.50 М/ф «Ватажок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.25, 05.10 Новини.
07.07, 08.07, 09.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
11.28 Телепродаж.
15.12, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.21 Країна пiсень.
16.30, 19.59 Д/с «Суперчуття».
17.29 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.57 Д/с «Тваринна зброя».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.57, 00.55, 03.12, 05.57 Спорт. Аспект.
23.30 #ВУкраїнi.
00.58 Т/с «Гранд готель».
04.10 Д/ф «Сходи Якова».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45 Х/ф «100 тисяч хвилин разом».
22.50, 03.00 Т/с «Кухня».
01.00 Х/ф «Дзвiнок».

Iíòер
05.30, 22.05 «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 «Скарлетт».
14.45, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Т/с «Несолодка пропозицiя».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 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.
10.10 Багач - Бiдняк.
11.05 Секретний фронт.
12.00, 13.15 Х/ф «Важка мiшень».

12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.10, 21.25 Т/с «Нюхач».
16.55 Х/ф «Патруль часу».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф «Очi дракона».
00.55 Анти-зомбi.
02.30 Я зняв!

ÑТБ
04.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.30 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Тiнь кохання».
01.00 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Вар`яти.
11.10 Х/ф «Викрасти i продати».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Цунамi 3Д».
22.50 Х/ф «Дрейф».
00.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Стоп Реванш.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за наци-

стами».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40 

Сьогоднi.

09.00 Зоряний шлях.
10.45 Реальна мiстика.
13.40, 15.30, 05.30 Агенти справед-

ливостi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 35 i 36 с.
23.10 Контролер.
23.50 Т/с «Замок на пiску», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Замок на пiску».
04.30 Свекруха або невiстка.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00, 00.50 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
11.35, 23.00 Т/с «Грань».
13.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.10 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Диво в краї забуття».
07.55, 16.50, 03.50 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Опiк».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.15, 21.00 Т/с «Смерть у раю 8».
18.20 «Будьте здоровi».
23.45 Т/с «Нарко: Мексика».
02.15 «Таємницi кримiнального свiту».
04.05 «Речовий доказ».
04.35 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу 
пiд Полтавою.

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 

Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
14.00 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
01.15 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 

Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
09.00, 01.40 Правда життя.
10.05, 00.30 Речовий доказ.
11.15, 23.30 Зона будiвництва.
12.15, 18.05 Iнженернi iдеї.
13.15 Iлюзiї сучасностi.
14.15, 19.55 Секретнi територiї.
15.15, 20.50 Стежина вiйни.
16.15, 21.50 Життя пiсля людей.
17.05 Дива природи.
19.00 Скарб.ua.
22.30 Полiт над Землею.
02.40 Аджимушкай.
03.30 Лiлiпути.
04.15 Потойбiччя. Сни.
05.05 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Осляча шкура».
13.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.45 Х/ф «Розмах крил».
17.25 Х/ф «Безвiсти зниклий».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
00.20 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».
08.30 Х/ф «Її звали Нiкiта».
10.50 Х/ф «Полiцейськi».
12.50 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 9».
03.00 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.30 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух Опору».

07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50, 02.30 Мамареготала. Найкраще.
14.50 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.10 Т/с «Касл».
23.50 Мамареготала.
03.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй. 

Сингл-мiкст.
23.30 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй. 

Змiшана естафета.
00.00, 05.30, 14.00 Лижнi перегони. 

Кубок свiту. Фалун. Класичний 
спринт.

01.00, 07.00, 15.00 Лижнi перегони. 
Кубок свiту. Фалун. Чоловiки. 
Класика. 15 км.

01.45, 07.45, 15.45 Лижнi перегони. 
Кубок свiту. Фалун. Жiнки. Кла-
сика. 10 км.

02.30, 08.30, 09.30 Тенiс. АТР 250. 
Мельбурн. Коло 1.

04.00, 16.30 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. 
HS 145.

10.00, 12.00, 18.00, 19.00 Тенiс. АТР 
250. Мельбурн. Коло 2.

17.30 Велоспорт. Тележурнал Cycling 
Show.

20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Жiнки. Швид-
кiсний спуск.

21.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Жiнки. Су-
пергiгант.

22.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
07.45, 22.45 Фiнали Лiги чемпiонiв 

(2020).
08.15 Албанiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2022 з футзалу.
09.45, 11.15, 03.25, 05.30 Топ-матч.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 «Вмикай пiдiгрiв».
11.20 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
13.10 Iнтер - Тоттенхем. 1/8 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
15.55, 01.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.25 Баварiя - Ман Сiтi (2013/14). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.10 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
19.00 Болонья - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.45 Реал - Барселона. 1/2 фiналу 

(2010/11). Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.15 Україна - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.35 Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Металiст - Динамо (2008/09). 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач

Поíедіëоê

Віâòороê

1 лютого

2 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01, 10.58, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Горщик-смiхотун».
06.40 М/ф «Грицьковi книжки».
06.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.25, 05.10 Новини.
07.07, 08.07, 09.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
15.12, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.21 Країна пiсень.
16.30, 19.59 Д/с «Суперчуття».
17.29 #ВУкраїнi.
18.57 Д/с «Тваринна зброя».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.57, 00.55, 03.12, 05.57 Спорт. Аспект.
23.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.58 Т/с «Гранд готель».
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45 Х/ф «100 тисяч хвилин разом».
22.50, 03.00 Т/с «Кухня».
01.00 Х/ф «Дзвiнок 2».

Iíòер
05.30, 22.05 «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 «Скарлетт».
14.45, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Трикутник».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.40, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.00, 13.15 Х/ф «Патруль часу».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15, 21.25 Т/с «Нюхач».

16.50 Х/ф «Вуличний боєць».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «Колонiя».
01.00 Анти-зомбi.
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.20 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Любов з ароматом 

кави».
00.50 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Вар`яти.
11.00 Х/ф «Овердрайв».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Глибоке синє море».
23.00 Х/ф «Риба Франкенштейна».
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Стоп Реванш.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Спостерiгач.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за наци-

стами».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.10 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45, 04.00 Реальна мiстика.
13.40, 15.30, 05.30 Агенти справедли-

востi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 37 i 38 с.
23.10 Т/с «Будинок, який...», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Будинок, який...».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40, 00.50 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
11.25, 23.00 Т/с «Грань».
13.15, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.10 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «У пошуках мiльйонерки».
07.50, 16.50, 03.45 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мiй бойовий розрахунок».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.10, 21.00 Т/с «Смерть у раю 8».
18.20 «Вартiсть життя».
23.45 Т/с «Нарко: Мексика».
02.15 «Таємницi кримiнального свiту».
04.05 «Речовий доказ».
04.35 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу 
пiд Полтавою.

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 

Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 Х/ф «Елвiн та бурундуки 2».
14.00 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
01.15 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.55, 01.40 Правда життя.
10.25, 00.30 Речовий доказ.
11.35, 23.30 Зона будiвництва.
12.35, 18.10 Iнженернi iдеї.
13.30 Iлюзiї сучасностi.
14.30, 19.55 Секретнi територiї.
15.25, 20.50 Стежина вiйни.
16.25, 21.50 Життя пiсля людей.
17.10 Дива природи.
19.05 Скарб.ua.
22.30 Полiт над Землею.
02.40 Телеформат.
05.00 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Нiагара».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
10.35 «Моя правда».
11.25 Х/ф «Графиня Коссель».
14.25 Х/ф «Єсенiя».
16.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Балаган».
00.25 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».
07.55 Х/ф «Бог вiйни».
10.20 Х/ф «Робiн Гуд».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 9».
03.05 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.30 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух Опору».
07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».

09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50, 02.30 Мамареготала. Найкраще.
14.50 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.10 Т/с «Касл».
23.50 Мамареготала.
03.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.30, 07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Шамонi. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 2.

00.30, 01.30, 02.00 Лижне двоборство. 
Кубок свiту. Зєєфельд. Гонка 
переслiдування.

01.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Зєєфельд. HS 109.

02.30, 08.30, 09.30, 10.00, 12.00, 18.00, 
19.00 Тенiс. АТР 250. Мельбурн. 
Коло 2.

04.00, 14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Гармiш-Партенкiрхен. Жiнки. 
Швидкiсний спуск.

05.30, 15.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Гармiш-Партенкiрхен. Жiнки. 
Супергiгант.

07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

16.00 Велоспорт. Тележурнал Cycling 
Show.

16.30 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Перший етап.

20.00 6+ Тенiсу. «АТР: за кадром».
20.30 Тенiс. WTA 500. Мельбурн. Третiй 

раунд.
21.00 6+ Олiмпiйських iгор. «Живi ле-

генди». Тiна Мазе.
21.30 6+ Олiмпiйських iгор. Тележурнал 

Footsteps.
22.30 6+ Олiмпiйських iгор. «Живi ле-

генди». Уши Дiзль.

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

України.
07.45, 15.55, 18.15, 22.45 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
08.15, 01.35 Рома - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Вердер - Андерлехт (2004/05). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Iнтер - Беневенто. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Боруссiя (М) - Шальке. 1/8 фiналу 

(2016/17). Лiга Європи УЄФА.
16.25 ПСЖ - Аякс (2014/15). Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
18.45 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
20.35, 03.25, 05.30 Топ-матч.
20.40 Динамо (К) - Шахтар. 1/2 фiналу 

(2008/09). Кубок УЄФА.
23.15 Англiя - Бельгiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.05 Журнал. УЄФА Євро-2020.
03.40 Шахтар - Металiст (2009/10). 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01, 10.58, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «День, коли щастить».
06.40 М/ф «Дерево i кiшка».
06.50 М/ф «Жар-птиця».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.25, 05.10 Новини.
07.07, 08.07, 09.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
11.28 Телепродаж.
15.12, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.21 Країна пiсень.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.29 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.57 Д/с «Боротьба за виживання».
19.59 Д/с «Свiт дикої природи».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.57, 00.55, 03.12, 05.57 Спорт. Ас-

пект.
23.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.58 Т/с «Гранд готель».
04.10 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.45, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.25, 12.20, 14.15, 14.40 «Майже 

колишнi».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45 Х/ф «100 тисяч хвилин разом».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Великий солдат».

Iíòер
05.30, 22.05 «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 «Скарлетт».
14.45, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть 8».
02.00 Х/ф «В обiймах брехнi».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
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.
10.10 Секретний фронт.
12.05, 13.15 Х/ф «Вуличний боєць».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15, 21.25 Т/с «Нюхач».
16.55 Х/ф «Колонiя».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15, 01.05 Анти-зомбi.
23.15 Х/ф «Iгри кiлерiв».
02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.05 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Одружити не можна 

помилувати».
01.00 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20, 02.00 Вар`яти.
11.00 Х/ф «16 кварталiв».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Мiлина».
22.40 Х/ф «Щелепи».
00.20 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Спостерiгач.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Невигаданi iсторiї.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за наци-

стами».
19.20, 01.15 Ток-шоу Дiйовi особи.
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45, 03.30 Реальна мiстика.
13.40, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5».
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Каблучка з бiрюзою», 1 

i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Каблучка з бiрюзою».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.15, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.10 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Вiнчання зi смертю».
07.50, 16.50, 03.50 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Невизначена особа».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Вартiсть життя».
14.10, 21.00 Т/с «Смерть у раю 8».
18.20, 04.25 «Правда життя».
23.45 Т/с «Нарко: Мексика».
02.15 «Таємницi кримiнального свiту».
03.55 «Речовий доказ».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу 
пiд Полтавою.

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 

Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3».
14.00 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
01.15 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Ва-

кулюк, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.50, 01.40 Правда життя.
10.00, 00.30 Речовий доказ.
11.10, 23.30 Зона будiвництва.
12.10, 18.05 Iнженернi iдеї.
13.10 Там, де нас нема.
14.10, 19.50 Секретнi територiї.
15.10, 20.50 Стежина вiйни.
16.10, 21.50 Життя пiсля людей.
17.05 Дива природи.
19.00, 02.35 Скарб.ua.
22.30 Замерзла планета.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Безвiсти зниклий».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 23.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.50 Х/ф «Безстрашна гiєна».
13.45 Х/ф «Проект «А».
15.45 Х/ф «Беремо все на себе».
17.10 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
19.00, 00.25 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
23.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».
07.55 Х/ф «22 кулi».
10.05 Х/ф «Леон-кiлер».
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.10 «Спецкор».
18.50, 02.40 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.30, 00.20 Т/с «Кiстки 9».
03.10 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.30 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух Опору».

07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50, 02.30 Мамареготала. Найкраще.
14.50 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.10 Т/с «Касл».
23.50 Мамареготала.
03.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 23.30 6+ Олiмпiйських iгор. 

«Всупереч усьому».
00.00 6+ Олiмпiйських iгор. «Бiг в 

КНДР».
01.00 6+ Олiмпiйських iгор. «Живi ле-

генди». Свiтлана Хоркiна.
01.30, 02.00 6+ Олiмпiйських iгор. 

«Олiмпiйський момент».
02.30, 08.30, 09.30 Тенiс. АТР 250. 

Мельбурн. Коло 2.
04.00 Снукер. German Masters. Фiнал.
06.00, 07.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. 
HS 145.

10.00, 12.00, 18.00, 19.00 Тенiс. АТР 
250. Мельбурн. 1/4 фiналу.

14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

14.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

15.45 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Перший етап.

16.30 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Другий етап.

19.45, 20.45 Снукер. Shoot-Out. Перший 
раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Рух - Шахтар. Чемпiонат України.
07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15, 01.35 Болонья - Мiлан. Чемпiо-

нат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Арсенал - Галатасарай (2014/15). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Сельта - Аякс (2016/17). Лiга 

Європи УЄФА.
15.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.50 Реал - Баварiя. 1/2 фiналу 

(2017/18). Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.40 Албанiя - Україна. Вiдбiр до 

Євро-2022 з футзалу.
20.10, 22.45, 01.05 Журнал Лiги чем-

пiонiв.
20.40 Лiверпуль - МЮ. 1/8 фiналу 

(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
23.15 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй УЄФА.
03.25, 05.30 Топ-матч.
03.40 Металiст - Днiпро (2014/15). 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

3 лютого

4 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01, 10.58, 00.58 Енеїда.
06.30 М/ф «Дивне китеня».
06.40 М/ф «Дощику, дощику, при-

пусти».
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.25, 05.10 Новини.
07.07, 08.07, 09.07, 12.00, 13.12, 18.22, 

01.25, 03.15 Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
15.12, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.21 Країна пiсень.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.29, 04.43 Перша шпальта.
18.57, 23.30 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.59 Д/с «Свiт дикої природи».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.57, 00.55, 03.12, 05.57 Спорт. Аспект.
03.46 #ВУкраїнi.
04.15 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.25, 06.05 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20 «Жiночий квартал».
13.00, 14.15 «Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.15 Х/ф «Сахара».
22.20 Х/ф «Тринадцятий воїн».
00.20 Х/ф «Дзвiнок».
02.20 Х/ф «Дзвiнок 2».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòер
05.30, 22.40 «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 «Зорро».
14.45, 15.35, 00.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».
02.55 «Чекай на мене. Україна».
04.05 «Орел i решка. Курортний сезон».
05.20 «Україна вражає».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Служба розшуку дiтей.
04.35, 00.50 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.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.30, 01.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 22.50 «На трьох».
14.45, 16.15 Х/ф «Пiдривник».
16.55 Х/ф «У пошуках пригод».
18.45 Факти. Вечiр.
02.25 Я зняв!

ÑТБ
05.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Життя прекрасне».
01.30 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10, 01.50, 05.30 Вар`яти.
12.10 Суперiнтуїцiя.
17.10 Х/ф «Солт».
19.10 Х/ф «Синя безодня».
21.00 Х/ф «Синя безодня 2».
22.50 Х/ф «Атлантида».
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.05, 08.10, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 На власнi очi.
15.30 Срiбний вiк.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за наци-

стами».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Конюшина бажань».
14.40 Т/с «Алмазна корона», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Алмазна корона».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Вище тiльки любов», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Вище тiльки любов».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.20 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 Х/ф «Шаленi викладачi».
12.50, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.35 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
18.30 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
20.15 Х/ф «Одружись зi мною, чувак».
00.40 Х/ф «Американська незаймана».
02.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
07.50, 17.25, 03.45 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Застава в горах».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 04.20 «Правда життя».
14.15 Т/с «Смерть у раю 8».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
21.20 Х/ф «Пограбування казино».
23.45 Т/с «Нарко: Мексика».
02.15 «Таємницi кримiнального свiту».
03.50 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Одного разу 
пiд Полтавою.

08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 

Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки: Бурун-

думандри».
14.00, 02.15 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний 

сезон.
01.15 Рятiвники.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репор-

тер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 

М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 

Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 

Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
09.05, 01.40 Правда життя.
10.10, 00.30 Речовий доказ.
11.20, 23.30 Зона будiвництва.
12.20, 18.05 Iнженернi iдеї.
13.15 Там, де нас нема.
14.15, 19.55 Секретнi територiї.
15.10, 20.50 Стежина вiйни.
16.10, 21.50 Життя пiсля людей.
17.05 Полiт над Землею.
19.05 Скарб.ua.
22.30 Замерзла планета.
02.40 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Розмах крил».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 01.55, 02.45 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Безстрашна гiєна 2».
13.50 Х/ф «Проект «А» 2».
15.50 Х/ф «За два кроки до «Раю».
17.20 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Нiагара».
00.30 Х/ф «Прощайте, фараони!»
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.50 «ДжеДАI».
06.25 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
11.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Серед бiлого дня».
21.15 Х/ф «Книга Iлая».
23.25 Х/ф «Експедицiя Юрського 

перiоду».
02.25 «Облом.UA».
04.45 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух Опору».

07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50, 00.00, 02.15 Мамареготала. 

Найкраще.
14.50 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
20.15 Х/ф «Термiнатор 2: Судний 

день».
23.00 Без краватки.
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-

мiш-Партенкiрхен. Жiнки. Швид-
кiсний спуск.

02.30, 05.00 Тенiс. АТР 250. Мельбурн. 
1/4 фiналу.

04.00, 19.45, 20.45 Снукер. Shoot-Out. 
Перший раунд.

06.00, 08.00, 10.00 Тенiс. АТР 250. 
Мельбурн. 1/2 фiналу.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

12.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Су-
пергiгант.

14.00, 14.45, 18.00 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. 
HS 145.

15.45 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Другий етап.

16.30 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Третiй етап.

18.25 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Клiгенталь. HS 140. 
Квалiфiкацiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 03.25, 05.30 Топ-матч.
06.10 Ворскла - Iнгулец. Чемпiонат 

України.
08.10 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Лiон - Баварiя. 1/2 фiналу 

(2009/10). Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Боруссiя (Д) - Аталанта. 1/16 

фiналу (2017/18). Лiга Європи 
УЄФА.

15.55, 22.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова 
до туру.

16.25 Челсi - Лiверпуль. 1/2 фiналу 
(2007/08). Лiга чемпiонiв УЄФА.

18.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.15 Iнтер - Беневенто. Чемпiонат Iталiї.
21.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (2020).
21.30 «Вмикай пiдiгрiв».
23.15 Хорватiя - Швецiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.05 Фiнали Лiги чемпiонiв (1999-2005).
01.35 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Металiст - Шахтар (2008/09). 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01, 02.35 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.10, 

03.30, 05.35 Новини.
07.12 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.32 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.42 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.07 #ВУкраїнi.
09.07 Вiдтiнки України.
09.40 Т/с «Снiгопад».
11.55 Х/ф «Мiй найкращий роман».
13.35 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
14.28 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.21 Полювання (Природнича iсторiя).
17.20 Д/с «Дикi тварини».
18.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома», 1 с.
19.51 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00, 03.55 Х/ф «Загублене мiсто».
00.25 Д/ф «Капелани».
01.38 Д/ф «Поєдинок Антона».
02.04 Погода.

Êаíаë “1+1”
07.00, 03.15, 05.20 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
17.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал».
19.30, 04.35 «ТСН».
21.50 «Жiночий квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 Х/ф «Тринадцятий воїн».

Iíòер
05.40 М/ф «Казка про царя Салтана».
06.45 Х/ф «Зорро».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кух-

ня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Приходьте завтра».
13.00 Х/ф «Зайчик».
14.40 Х/ф «Кар`єра Дiми Горiна».
16.40 Х/ф «Королева бензоколонки».
18.10, 20.30 Т/с «Пристрастi за Зiна-

їдою».
20.00 «Подробицi».
23.10 Ювiлейний вечiр групи «Сябри».
00.55 «Небо. Лiтак. Мрiя».
01.50 Х/ф «Любов на асфальтi».
03.30 «Орел i решка. Курортний сезон».
04.50 М/ф.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.

05.35 Т/с «Копи на роботi».
07.30, 09.10 «На трьох».
08.35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
09.40, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
16.25 Х/ф «Стартрек».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Стартрек: Вiдплата».
21.40 Х/ф «Стартрек: За межами 

Всесвiту».
23.50 Х/ф «Сингулярнiсть».
01.35 Т/с «Таємнi дверi».

ÑТБ
05.35, 10.50 Т/с «Двоє над прiрвою».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
12.35 Т/с «Життя прекрасне».
17.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
23.00 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
08.20, 10.00 Kids` Time.
08.25 М/ф «Феї: Втрачений скарб».
10.05 Орел i решка.
11.00, 05.30 У кого бiльше? (12+).
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Гра тiней».
18.10 Х/ф «Кiнгсмен: Секретна служ-

ба».
20.40 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiльце».
23.40 Х/ф «Мiлина».
01.30 Вар`яти.
02.20 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Топ 10: Таємницi й за-

гадки».
08.40 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35, 15.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Калiя».
15.15 Є сенс.
16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.15 Невигаданi iсторiї.
18.30 Vоїн - це я!
19.00 Д/с «Апокалiпсис: Сталiн».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».

00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 
вiйни».

03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.00 Реальна мiстика.
08.50 Х/ф «Курка».
10.50 Т/с «Сурогатна мати».
14.40 Т/с «Мiраж», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Мiраж».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Поранене серце», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Поранене серце».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi».
12.40 Х/ф «Одружись зi мною, чувак».
14.20 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Чоловiки у великому 

мiстi 2».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Їм було дев`ятнадцять...»
07.40 Х/ф «Було у батька три сини».
10.25 Х/ф «Особливо важливе завдан-

ня».
13.05 Х/ф «Iван Сила».
14.50, 02.15 «Випадковий свiдок».
18.00 «Переломнi 80-тi».
19.00, 01.45 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрниками».
21.00 Х/ф «Громобiй».
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї».
00.40 «Реальнi злочинцi».
02.35 «Речовий доказ».
04.05 «Легенди бандитського Києва».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 М/ф «Бджiлка Майя та медовi 

iгри».
11.05 Х/ф «Дiвчинка з сiрниками».
12.15 Х/ф «Русалонька».
13.25 Х/ф «Мармадюк».
15.00 Х/ф «Життя i мета собаки».
16.50 Х/ф «Марлi та я».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
19.30, 21.30, 23.30 Танька i Володька.
20.30, 22.30 Одного разу в Одесi.
00.00 Країна У.
00.30 Казки У.
01.00 Панянка-селянка.
02.40 Вiталька.

Прямий
09.00, 10.40, 14.10, 15.10, 16.10, 21.30 

«Ехо України» з М. Ганаполь-
ським.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». Новини.

10.10 «Мiнiстерство правди».
10.30 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.30, 00.40 Мiстична Україна.
09.15, 19.00 Код доступу.
11.15 Речовий доказ.
12.25, 23.45 Секретнi територiї.
13.20, 21.00 Горизонт.
17.00 Полiт над Землею.
18.00 Замерзла планета.
01.25 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Балаган».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Зорянi долi».
10.50 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
12.40 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
14.40 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».
17.10 Х/ф «Вантаж без маркування».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Банкiри».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30, 08.35 «ДжеДАI».
09.35 «Загублений свiт».
12.15 Х/ф «Чужий».
14.40 Х/ф «Чужi».
17.30 Х/ф «Чужий 3».
19.40 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння».
21.45 Х/ф «Чужий: Заповiт».
00.00 Х/ф «Дефектнi».
02.00 «Облом.UA».
03.30 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.15 Телемагазин.
07.20, 16.00, 23.10, 02.15 Мамарегота-

ла. Найкраще.
09.30 «Темний плащ».
11.30 Т/с «Сишиш-шоу».

14.30 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар».
18.00 Х/ф «Матриця».
20.35 Х/ф «Матриця: Перезаванта-

ження».
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-

мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. 
Супергiгант.

02.30, 07.00 Тенiс. АТР 250. Мельбурн. 
1/2 фiналу.

04.00, 08.30 Снукер. Shoot-Out. Перший 
раунд.

06.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Третiй етап.

09.30 Санний спорт. Кубок свiту. Санкт-
Морiц. Двiйки. Спроба 1.

10.35 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Клiгенталь. HS 140. 
Квалiфiкацiя.

10.55 Санний спорт. Кубок свiту. Санкт-
Морiц. Двiйки. Спроба 2.

11.55 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Клiгенталь. Гонка переслiдування. 
10 км.

12.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. 
Швидкiсний спуск.

14.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Уль-
рiсехамн. Спринт. Вiльний стиль.

15.20 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Клiгенталь. HS 140.

17.15 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Четвертий етап.

18.15 Тенiс. АТР 250. Мельбурн. Фiнал.
19.45, 20.45 Снукер. Shoot-Out. Другий 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Мiнай. Чемпiонат 

України.
07.45, 11.15 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
08.15 Мiлан - Кротоне. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 «Вмикай пiдiгрiв».
11.45, 19.45, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-

матч.
12.00 Рома - Верона. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Лiверпуль - Вiльярреал. 1/2 фiна-

лу (2015/16). Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Аталанта - Торiно. Чемпiо-

нат Iталiї.
17.55 Реал - Ман Сiтi (2012/13). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.50 Бенфiка - Фенербахче. 1/2 фiна-

лу (2012/13). Лiга Європи УЄФА.
21.40 Live. Дженоа - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Iсландiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.40 Сассуоло - Спецiя. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Шахтар - Днiпро (2011/12). Чем-

пiонат України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

5 лютого

6 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.01 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 22.00 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.40 М/ф «Як Петрик П`яточкiн сло-

никiв рахував».
07.50 М/ф «Iвасик-телесик».
08.15 Погода.
08.21, 13.30, 16.10 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

ко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
14.09, 19.35 Мiста та мiстечка.
14.28 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.50 Клубний чемпiонат свiту з футболу 

FIFA Club World Cup Qatar-2020 by 
Alibaba Cloud. Матч за 5-те мiсце.

19.00 Д/с «Свiт дикої природи».
19.50 Клубний чемпiонат свiту з футболу 

FIFA Club World Cup Qatar-2020 by 
Alibaba Cloud. Пiвфiнал 1.

22.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
23.00 Д/с «Боротьба за виживання».

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 01.45 «Свiт навиворiт».
18.00 «Таємницi великих українцiв. Бог-

дан Хмельницький».
19.30, 05.00 «ТСН. Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.05 Х/ф «Поганi часи в «Ель Роялi».

Iíòер
05.35 Х/ф «Вождь червоношкiрих».
07.25 Х/ф «Амазонiя».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17.50 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Шерлок».
23.45 Х/ф «Iдеальна пастка».
01.40 «Речдок».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Бiльше нiж правда.
06.45 Анти-зомбi.
07.40 Громадянська оборона.
08.30 Т/с «Таємнi дверi».

11.30, 13.00 Х/ф «Стар трек».
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф «Стартрек: Вiдплата».
16.25 Х/ф «Стартрек: За межами 

Всесвiту».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Життя».
23.05 Х/ф «Бе
ÑТБ
05.00 Невiдома версiя. Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки.
05.50 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу 

Диканьки».
07.10 Х/ф «Приборкувачка тигрiв».
09.10 МастерШеф. Професiонали.
13.05 Хата на тата.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.20 Таємницi ДНК.
Íоâий êаíаë
07.20, 09.10 Kids` Time.
07.25 М/ф «Атлантида: Втрачена iм-

перiя».
09.15 М/ф «Ральф-руйнiвник».
11.10 М/ф «Ральф-руйнiвник 2».
13.20 Х/ф «Кiнгсмен: Секретна служба».
16.00 Х/ф «Кiнгсмен: Золоте кiльце».
19.00 Х/ф «Примарний гонщик».
21.00 Х/ф «Примарний гонщик: Дух 

помсти».
23.00 Х/ф «Цунамi 3Д».
00.40 Вар`яти.

Профiлактика.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 

Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10 Д/с «ТОП-10: таємницi i загадки».
12.25 Х/ф «Серце сповнене коханням».
15.25 Медекспертиза.
16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Апокалiпсис: Сталiн».
20.10, 02.15 Машина часу.
20.35 Стоп Реванш.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.

22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Друге життя Єви».
17.00 Т/с «Добра душа», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Добра душа».
23.00 Т/с «Експрес-вiдрядження», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Експрес-вiдрядження».
03.00 Контролер.
03.30 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.00 Х/ф «Шаленi викладачi».
11.40 Х/ф «Джунглi кличуть! В пошуках 

Марсупiламi».
13.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
23.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдня-

ков. Невидане».
00.00 Х/ф «Американська незаймана».
01.40 Т/с «Три сестри».
02.25 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.55 Х/ф «Допiнг для янголiв».
07.35 «Будьте здоровi».
08.10 «Україна вражає».
10.00 Х/ф «Iван Сила».
11.50 Х/ф «За сiрниками».
13.40 Х/ф «Кохана жiнка механiка 

Гаврилова».
15.15 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
17.05 Х/ф «Пограбування казино».
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка».
22.00 Х/ф «Право на вбивство».
23.55 Х/ф «Брехня та iлюзiї».
01.45 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 М/ф «Книга джунглiв 2».
10.30 Х/ф «Марлi та я».
12.40 Х/ф «Елвiн i бурундуки».
14.20 Х/ф «Елвiн та бурундуки 2».
16.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3».
17.30 Х/ф «Елвiн i бурундуки: Бурун-

думандри».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
19.30, 21.30, 23.30 Танька i Володька.
20.30, 22.30 Одного разу в Одесi.
00.00 Країна У.

00.30 Казки У.
01.00 Панянка-селянка.
01.50 Щоденники Темного.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.00 «Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10, 13.10, 20.00 «Мiнiстерство прав-

ди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. Чер-

негою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10 Концерт.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.25, 00.40 Мiстична Україна.
08.10, 18.00 Код доступу.
10.10 Речовий доказ.
11.20, 23.45 Секретнi територiї.
12.15, 21.00 Горизонт.
16.00 Замерзла планета.
19.00 Скептик.
01.30 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Собор Паризької Богома-

терi».
12.40 Х/ф «Чорний тюльпан».
14.50 Х/ф «Бережiть жiнок».
17.20 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.10 Т/с «Банкiри».
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Вторгнення: Планета Земля».
14.55 Х/ф «Бенджамiн Фальк i примар-

ний кинджал».
16.50 Х/ф «Книга Iлая».
19.00 Х/ф «П`ятий вимiр».
21.10 Х/ф «Морський бiй».
23.45 Х/ф «Фейковi копи».
01.45 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.10, 01.20 Телемагазин.
07.10, 15.50, 23.10, 02.20 Мамареготала. 

Найкраще.
08.20 Без краватки.
09.20 «Темний плащ».
11.30 Т/с «Сишиш-шоу».
14.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
18.00 Х/ф «Матриця: Перезаванта-

ження».
20.30 Х/ф «Матриця: Революцiя».
03.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-

мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Швид-
кiсний спуск.

02.30, 07.00, 18.20 Тенiс. АТР 250. Мель-
бурн. Фiнал.

04.00, 08.30 Снукер. Shoot-Out. Другий 
раунд.

06.00 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
Четвертий етап.

09.30, 10.20 Лижне двоборство. Кубок 
свiту. Клiгенталь. HS 140.

09.50, 12.20 Лижне двоборство. Кубок 
свiту. Клiгенталь. Гонка переслiду-
вання. 10 км.

11.30, 14.45, 15.20 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Клiгенталь. 
HS 140.

13.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Уль-
рiсехамн. Спринт. Вiльний стиль.

13.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. Уль-
рiсехамн. Командний спринт.

17.15 Велоспорт. «Вуельта Валенсiї». 
П`ятий етап.

19.45 Снукер. Shoot-Out. Третiй раунд.
20.45 Снукер. Shoot-Out. Четвертий 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 13.05, 18.40, 20.55, 01.30, 

03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Рух - Колос. Чемпiонат України.
08.10 Аталанта - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 13.20, 21.10 Журнал Лiги чем-

пiонiв.
10.45 МЮ - Реал. 1/4 фiналу (2002/03). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.35 Фiнали Лiги чемпiонiв (2020).
13.50 Арсенал - Стандард (2019/20). Лiга 

Європи УЄФА.
15.55 Ювентус - Рома. Чемпiонат Iталiї.
17.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
18.55 Live. Парма - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
21.40 Live. Лацiо - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Францiя - Португалiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.40 Беневенто - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Шахтар - Металiст (2012/13). 

Чемпiонат України.

Íедіëя 7 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 1 ëюòого
06.00, 09.30, 13.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті. 
08.00 Єдина країна 

08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
09.55 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Древо
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Вікна навпроти» +16
16.10 Новорічна дивоніч
17.00 Древо
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.00 Єдина країна
21.30 Погляд зблизька
22.00 Провінційні вісті
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф.«Турбулентність» +16 
00.15 Час-Tайм
01.00, 04.00 Х.ф.«Вікна навпроти» 

+16
02.30 Хіт-парад

Віâòороê, 2 ëюòого
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
08.00 «На контролі»
09.00 Час-Tайм
09.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Добрі традиції
12.05 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Гравці» 
17.10 Древо
17.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.20 Добрі традиції
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Болотний диявол» 

+16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Гравці»
02.30 Хіт-парад

Ñереда, 3 ëюòого
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.00 Провінційні вісті
14.10 Х.ф.«У пошуках часу» 

15.35 Те, що любиш  
16.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.30 Міська рада інформує
22.35 Оголошення.Бюро знахідок
22.40, 04.00 Х.ф. «Безсмертні» +16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«У пошуках часу»
02.30 Хіт-парад
Х.ф. «Безсмертні» +16

Чеòâер, 4 ëюòого
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сім’я від А до Я
08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Х.ф.«Вікторія і Альберт»
15.45 Добрі традиції 
17.00 Древо
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Межа правди
21.00 Завтра-сьогодні 
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Уикенд у Берні» 

+16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Вікторія і Альберт»
02.30 Хіт-парад 

П’яòíиця, 5 ëюòого
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 Смачна мандрівка 
09.00 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Тільки після Вас»
16.10 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
16.30 Кіндер клуб
17.00 Древо
17.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Мрійники» +16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Тільки після Вас»
02.30 Хіт-парад

Ñóáоòа, 6 ëюòого
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.30 Про нас 
11.00 «На контролі»
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф.«Легенда Багера Ванса» 
14.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа 
19.55 Добрі традиції
20.10 The HARDKISS, Залізна лас-

тівка 
22.00 Х.ф. «Джіа» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Легенда Багера Ванса» 
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Хіт-парад 
04.00 Х.ф. «Джіа» +16

Íедіëя, 7 ëюòого
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45 За спорт
07.00 Кіндер клуб 
08.00 Єдина країна
08.30 Оголошення. Бюро знахідок
08.35 Тернопільська погода
08.40 Українські традиції 
09.00 Древо
09.15 За спорт
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.30 Оголошення. Бюро знахідок
11.35 Тернопільська погода 
11.40 Українські традиції
12.00 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
15.55 Тернопільська погода
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
19.55 Оголошення. Бюро знахідок
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Єдина країна
21.30 Оголошення. Бюро знахідок
21.35 Тернопільська погода
21.40 Добрі традиції
21.45 Древо
22.00 Х.ф.«Флірт зі звіром» +16 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.45 Міська рада інформує
00.55 Оголошення. Бюро знахідок
01.00 Х.ф.«Мрійники» +16 
03.00 Музична програма «Гал-кліп»
03.30 Провінційні вісті. Тиждень

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 1 ëюòого
6.15 М/ф «Капітошко» 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.15 Разом
9.45, 16.25 Енеїда.
10.35 Д/ф «З України до Голлівуду»
11.50, 19.50 Еко-люди
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт» 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф « Кривенька Качечка»
15.30 М/ф «Лисичка з качалочкою» 
15.40 М/ф Чудасія» 
15.50 «Шо? Як? «
16.10, 5.45 Лайфхак українською 
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Світ дикої природи»
17.45 Д/ф « Світ дивовижних тварин «
18.40, 20.55 «ЕкоЛюди»
18.45 Невідомі Карпати
19.00 Сьогодні.Головне
20.05, 2.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Пишемо історію
22.00 Д/ф «Вердикт історії» 
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Т/с «Імперія» 

Віâòороê , 2 ëюòого
6.15 М/ф « Дострибни До Хмаринки» 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень 
10.35 Д/ф «Бальний король» 
11.50, 19.50 Еко-люди
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Рукавичка»
15.30 М/ф Капітошко»
15.40 М/ф» Повертайся, Капітошко»
15.50 «Шо? Як? «
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Енеїда 
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Світ дикої природи»
17.45 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 

загін» 
18.40 Буковинські загадки 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
20.05 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Слід шахти
21.45 Пишемо історію
22.00 Д/ф «АУ»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Т/с «Імперія» 

Ñереда, 3 ëюòого
6.15 М/ф Двоє Справедливих Курчат 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45, 16.25 Енеїда 
10.35 . Д/ф «Клітка для двох»
11.50, 21.35 Еко люди
12.00, 13.10  Суспільна студія
15.00 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт» 

15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Як козаки у хокей грали»
15.40 Веселі саморобки
15.45 Кіношкола вдома
15.55 «Шо? Як? « 
16.10 Лайфхак українською 
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Світ дикої природи»
17.45 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 

загін» 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 ЗміниТи
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.30 Задача з зірочкою 
21.45 Д/ф «Гідра» 
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Т/с «Імперія»

Чеòâер, 4 ëюòого
6.15 М/ф «День, Коли Щастить» 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.45 Країна пісень
10.35 Т/с «Гранд готель»
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Справа доручається де-

тективу Тедді» 
15.30 М/ф «Тредичіно»
15.40 М/ф «День коли щастить»
15.50 «Шо? Як? « 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Енеїда 
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Світ дикої природи»
17.45 Д/ф « Світ дивовижних тварин 
18.40 Еко люди
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Еко люди
20.10 Крим .Реалії
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Слід шахти
21.45 Земля, наближена до неба 
22.00 Т/с «Історії великого кохання»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Д/ф «Малевич» 

 П’яòíиця, 5 ëюòого
6.15 М/ф «Дівчинка та зайці» 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.45 Обличчя 
10.35 Т/с «Гранд готель»
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт»
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Як козаки олімпійцями 

стали»
15.40 М/ф «Жив собі чорний кіт»
15.45 Кіношкола вдома
15.55 «Шо? Як? « 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Енеїда
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Світ дикої природи»
18.40 Еко люди
18.45 Невідомі Карпати 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Сильні 
20.05 На східному фронті
21.25 Люди Є 
21.40 Роздивись 

21.55 Загадки чернівецьких атлантів
22.00 Д/ф «Веронські скарби» 
23.00 Т/с «Гранд готель» 
0.20 Д/ф «Капелани» 

 Ñóáоòа, 6 ëюòого
6.00 На східному фронті
6.30, 20.10 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.10, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 «Край пригод» 
7.45 Роздивись 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.35 Енеїда 
11.40 Х/ф «Калоші щастя»
13.00, 23.55 Еко люди
13.10 ВУКРАЇНІ
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як Козаки Куліш Варили» 
14.30 М/ф «Лисичка з качалочкою»
14.40 М/ф» Повертайся, Капітошко»
14.50 М/ф «Найсправжнісінька при-

года» 
15.00 М/ф «Неслухняна мама»
15.05 Додолики 
15.20 Веселі саморобки
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Загадки чернівецьких атлантів
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Пишемо історію
16.25, 19.45 ВУКРАЇНІ
16.50 Х/ф «Інфоголік» 
18.25 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.50 Пліч -о-пліч 
21.00 Д/с «Секрети історії. Портрети» 
22.45 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності» 
23.00 Помилка 83
0.00 Хф «Пророк Ієремія. Викривач 

царів « 

 Íедіëя, 7 ëюòого 
6.30, 16.05 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.10, 8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест
7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись 
8.30 Д/с «Дика прогулянка» 
9.00 Божественна Літургія Православ-

ної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Україні 
13.35 Відтінки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Як Козаки Наречених 

Виручали» 
14.40 М/ф « Кривенька Качечка»
14.50 М/ф « Горщик-Сміхотун» 
15.00 М/ф «Тредичіно»
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Маленький великий пес» 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.50 Хф «Пророк Ієремія. Викривач 

царів « 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
19.45 На східному фронті
20.50 Пліч -о-пліч 
21.00 Д/с «Секрети історії. Портрети»
22.50 Заархівоване
23.00 Артефакти
23.35 Д/ц «Боротьба за виживання»
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піца, Як у піцЕРії
ПОТРІБНО (на дві великі круглі 

піци): 250 мл води, 2,5 ч. л. сухих дріж-
джів, 2 ч. л. солі, 500 г борошна, 2 ст. л. 
оливкової олії, 2 ч. л. цукру.

ПРИГОТУВАННя: спершу треба при-
готувати дріжджі. Їх слід розвести у те-
плій воді (туди ж можна додати трохи 
цукру - так дріжджі швидше почнуть 
працювати). Хвилин через 10 можна 
приступати до приготування тіста. Для 
цього борошно просіяти в миску, додати 
сіль. У центрі гірки зробити заглиблення 
й вилити туди всю дріжджову рідину. До-
бре перемішати суміш виделкою, а потім 
місити тісто руками, збираючи грудки зі 
стінок (пропускайте тісто між пальців, 
складайте знову й знову; воно має бути 
трохи липким, але - не сухим). Коли тісто 
впевнено буде збиратися в одне ціле - 
влити оливкову олію. І знову добре вимі-
сити (не поспішайте додавати борошно, 
спершу тісто здасться рідким/липким, 
продовжуйте вимішувати - не менше 10 
хвилин, як мінімум). Готове тісто стане 
дуже еластичним і дуже гладким. Накри-
ти тісто вологим рушником і прибрати в 
тепло на 30 хвилин (воно має збільши-
тися, приблизно, вдвічі, стане ще більш 
гладким і повітряним). Тісто розділити 
на дві частини й викласти їх на підсипа-
ну борошном поверхню. Розкачати, на-
даючи потрібної форми (чим тонша, тим 
краще; в ідеалі - 2-3 мм). Тісто перенести 
на деко можна легко, якщо загорнути 
його на качалку. Томатний соус змішати 
з ложкою оливкової олії та сухим базилі-
ком чи прованськими травами. Змасти-
ти цією сумішшю заготовки для піци. 
Далі просто викладайте ваші улюблені 
інгредієнти. Відправити піцу в духовку. 
Випікати при 220ºС протягом 20 хвилин.

калЬцоНЕ 

Піца у формі півмісяця є традиційною 
стравою центральних і південних регіо-
нів Італії. У класичному рецепті завжди 
присутні моцарела і в'ялені томати. Пі-
зніше стали додавати салямі та інші ін-
гредієнти.

ПОТРІБНО: борошно – 2 скл., молоко 
– третина склянки, цукор – 1 ст. л., сухі 
дріжджі – 1 ч. л., рослинна олія – 3 ст. л., 
жовток – 1 шт., сіль/перець – за смаком.

ДЛя НАЧИНКИ: м'ясний фарш – 400 г, 
помідори – 400 г, ріпчаста цибуля – 1 шт.

часник – 1 зубчик, моцарела – 125 г, 
рослинна олія – за смаком.

ПРИГОТУВАННя: нагріти молоко, 
розвести в ньому дріжджі, цукор, від-
ставити на 20 хвилин. Змішати з борош-
ном, додати сіль, олію і замісити тісто. 
Потім накрити й дати "відпочити" на 
півтори-дві години. Почистити цибулю 
і часник, дрібно нарізати, потім змішати 

з фаршем і обсмажувати на повільному 
вогні до повної готовності. Додати нарі-
зані помідори, посолити і протушкувати 
ще 5-7 хвилин. Нарізати сир тонкими ча-
сточками, зелень подрібнити. Розкачати 
тісто. На одну сторону покласти начин-
ку, зверху викласти моцарелу, посипати 
зеленню і спеціями. Накрити начинку 
другою половинкою тіста, защипнути 
краї, змастити жовтком. Покласти піцу 
на, змащене олією, деко, поставити в ро-
зігріту духовку. Випікати 15 хвилин при 
температурі 200°C.

піца На сковоРоДі

ПОТРІБНО: яйця - 3 шт., борошно пше-
ничне - 5 ст. л., сметана - 3 ст. л., помідо-
ри - 1 шт., ковбаса салямі - 5-6 кружечків, 
сир - 50 г, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: яйця добре змішати 
зі сметаною, додати борошно і сіль. Хо-
лодну сковороду змастити олією і вили-
ти тісто. Тонко нанести на тісто кетчуп 
або томатний соус. Викласти начинку, 
верхнім шаром дати натертий сир. Готу-
вати під кришкою на повільному вогні 
до готовності.

піца «папЕРоНі»
ПОТРІБНО: для тіста - борошно - 300 

г, розпушувач - 2 ч. л., олія - 2 ч. л., тепла 
вода - 150-175 мл., сіль, перець.

Для начинки: томатна паста - 120 г, 
сушені трави - 0,5 ч. ложки, моцарела - 1 
кулька, салямі - 10 скибочок, сир чедер 
чи інший твердий сир - 30 г.

ПРИГОТУВАННя: щоб приготувати 
тісто, змішайте борошно та розпушувач 
у великій мисці, додайте сіль, перець та 
олію. Тоді додайте теплу воду та замі-
шайте тісто. Паралельно потрібно розі-
гріти  духовку до 200 градусів. Місити 
тісто з борошном, доки воно не стане 
гладким та пружним. Розкачати тісто, 
щоб воно набуло форми круглого диска 
діаметром, приблизно 30 см. Тоді пере-
класти його у підготовлену форму для 
випікання. Залишити корж у духовці на 
3 хвилини. Тим часом змішати томат-
ну пасту, трави, сіль та перець. Дістати 
форму з духовки. Змастити тісто соусом, 
відступивши 1-2 см від країв. Розсипати 
по поверхні подрібнену моцарелу, ви-
класти нарізану кружальцями салямі та 
потертий чедер. Ви також можете дода-
ти будь-які інші продукти на свій смак. 
Наприклад, нарізаний червоний перець, 
цибулю, чорні оливки без кісточок чи 
солодку кукурудзу. Випікати піцу протя-
гом 15 хвилин, доки сир не стане золо-
тистим і розплавленим. Порізати піцу та 
відразу подавати на стіл.

піца З сиРНиМи боРТикаМи 
віД євгЕНа клопоТЕНка

ДЛя ТІСТА: 300 г борошна, 20 г дріж-
джів (пресованих), 180 мл води, 2,5 ст. л. 

оливкової олії (або рослинної), ½ ч. л. цу-
кру, 1 ч. л. солі

ДЛя НАЧИНКИ: 2 ст. л. томатного соу-
су, 1 помідор, 100 г оливок, 2-3 печериці, 
150 г моцарели, 1 цибулина, 1 ст. л. куку-
рудзяної крупи, 1 ст. л. сушеного базилі-
ку або кропу, 

ПРИГОТУВАННя: 
В борошно викласти з одного боку 

цукор і сіль. З іншого боку миски покри-
шити дріжджі. Дуже ретельно перетерти 
руками дріжджі з сіллю, цукром і борош-
ном в крихту. Додати теплу воду (180 
мл). Вода повинна мати температуру 
приблизно 38-40 градусів. Додати олив-
кову олію. (Цілком можете використову-
вати і будь-яку рослинну олію.) Замісити 
м`яке і еластичне тісто, яке не повинно 
липнути до рук. Сформувати з тіста 
кулю, акуратно викласти в миску і на-
крити рушником або харчовою плівкою. 
Прибрати в тепле місце для підйому на 
30-40 хвилин. Тісто має збільшитися у 
кілька разів.

ДЛя НАЧИНКИ: оливки і печериці 
нарізати тонкими слайсами. Половину 
білої цибулі нарізати півкільцями. По-
мідор розрізати навпіл і теж нарізати 
тонкими слайсами. Пам`ятайте про те, 
що піца випікається всього 5-7 хвилин і 
за цей час начинка має встигнути при-
готуватися. Частину моцарели нарізати 
брусочками зі стороною 0,5-1 см.

Тісто, що піднялося, обімнути і сфор-
мувати основу піци руками або за допо-
могою качалки. Перекласти основу на 
пергамент і почати формувати піцу. По 
краю основи викласти брусочки сиру 
моцарела і почати защипувати тістом. 
Таким чином загорнути сир тістом все-
редину по всьому колу, сформувавши 
бортики. Змастити основу піци томат-
ним соусом з базиліком (2 ст. л.) або будь-
яким іншим за своїм смаком. Рівномірно 
розподілити зверху оливки і півкільця 
білої цибулі. Викласти томати і пече-
риці. У хаотичному порядку розкласти 
шматочки моцарели, що залишилися. 
Можна просто рвати її руками, а мож-
на класично натерти на крупній тертці. 
Вибір за вами. Перед тим, як відправити 
піцу в духовку, посипати її кукурудзяною 
крупою (1 ст. л.). Вона зробить структу-
ру піци ще більш хрусткою і ароматною. 
Але це - за бажанням, якщо раптом у вас 
виявилася на полиці така крупа. Поси-
пати піцу сухим базиліком (1 ст. л.). По-
ставити її в попередньо розігріту до 230 
градусів духовку на 5-7 хвилин. Ще те-
плою піцу відразу ж подавайте до столу.

ТісТо ДлЯ піци На кЕфіРі віД 
євгЕНа клопоТЕНка

ПОТРІБНО: 300 г борошна, 200 мл ке-
фіру, 4 ст. л. рослинної олії, 0.5 ч. л. цукру, 
0.5 ч. л. солі, 0.5 ч. л. розпушувача

ПРИГОТУВАННя: з цим тістом зовсім 
все просто. Просіяне борошно (300 г) 
потрібно просто змішати в мисці з усіма 
іншими інгредієнтами. Спочатку з сухи-
ми – по 0,5 ч. л. цукру, солі та розпушува-
ча, потім додати 200 мл кефіру та 4 ст. л. 
рослинної олії. Розім’яти до отримання 

однорідної маси. Після цього тісто має 
відпочити 20 хвилин за кімнатної тем-
ператури та можна приступати до його 
розкачування на посипаній борошном 
робочій поверхні.

ЧоРНа піца

ПОТРІБНО: борошно – 600 г, рослинна 
олія – 100 г, вода – 200 мл, дріжджі – 7 г

молоко – 300 г, сіль – щіпка, цукор – 1 
ст. л., активоване вугілля – 10 г (або чор-
нило каракатиці – 8-10 г -  можна купити 
у магазині для кондитерів), вершки – 
150 мл, плавлений сир – 400 г, червона 
риба – 200 г, моцарела – 300 г, маринова-
ні каперси – за смаком.

ПРИГОТУВАННя: для соусу до піци 
потрібно змішати вершки і плавлений 
сир, щоб за консистенцією він вийшов, 
як рідка сметана. Для начинки: нарізати 
рибу тонкими слайсами, цибулю – кіль-
цями, сир – натерти на крупній тертці. 
Для тіста: підігріти молоко, додати цу-
кор. У теплу суміш всипати сухі дріжджі. 
Влити воду і перемішати, потім додати 
борошно. Подрібнити активоване вугіл-
ля в порошок і пересипати в тісто, потім 
влити олію і вимішувати. Готове тісто 
накрити вологим рушником і поставити 
в тепле місце на годину, потім розкача-
ти, змастити соусом і викласти начинку 
в такій послідовності: риба, цибуля, ка-
перси, сир. Піцу запікати в духовці 10-12 
хвилин при температурі 220-240°C.

фРукТова піца
ПОТРІБНО: тепла вода – 0,5 скл., сухі 

дріжджі – 2 ч.л., борошно – 2 скл., сіль – 1 
ч. л., оливкова олія – 3 ст. л.

ДЛя НАЧИНКИ: вершкове масло – 1 
ст. л., яблука – 2 шт., цукор – 1 ст. л., кори-
ця – 1 ч. л., цукрова пудра – 0, 25 скл.

ПРИГОТУВАННя: змішати теплу воду 
і дріжджі в мисці, дати трохи постояти, 
поки вони не розчиняться (5-7 хвилин). 
Змішати в кухонному комбайні борошно 
і сіль, потім додати масло. Продовжую-
чи помішувати – ввести дріжджову су-
міш і замісити тісто. Викласти його на 
посипану борошном поверхню і добре 
вимішувати до отримання однорідної 
маси. Формувати з тіста кулю, покласти 
в миску, змащену маслом, перевернути 
(щоб воно вкрилося маслом з усіх боків), 
потім накрити і поставити в тепле місце 
(на годину-півтори). Після цього дістати 
і ще раз вимішати. Почистити яблука, 
нарізати їх тонкими часточками, обсма-
жити на вершковому маслі, на добре ро-
зігрітій сковороді. Потім додати до них 
цукор і корицю, поки яблука не стануть 
карамелізованими. Розкачати тісто, рів-
номірно розподілити яблучну суміш по 
поверхні. Розігріти духовку до 260°C і 
випікати близько 5-10 хвилин, поки ті-
сто не підрум'яниться і не покриється 
хрусткою скоринкою.

піца - улюблена страва гурманів у всьому світі. Ніжне тонке тісто з хрусткою скоринкою, гармонія смаку помідорів і сиру, 
ароматний соус – все це про смачну італійську страву з начинкою поверх коржа. це -  перший продукт італійської кухні, який 

отримав всесвітнє визнання. його  їдять у всіх країнах світу. причому, в кожній національній кухні є своя специфіка приготування 
піци: в електродуховці, на вугіллі або на сковороді. пропонуємо вам кілька рецептів на будь-який смак.

ммм, піца! 
ТОП-8 рецептів, які можна 

приготувати вдома 
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Перша Тернопільська дер-
жавна нотаріальна контора 

просить Дудар Івана 
Мирославовича 30.06.1966 р.н. 
з'явитися для оформлення сво-
їх спадкових прав за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.

Надаю допомогу 
дистанційно. 

• Допоможу в особистому 
житті. 

• Поверну кохану  
людину.

• Позбавлю алкогольної за-
лежності та різних проблем. 

Тел. 098-605-56-23.

Кременецька районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс з переве-
зення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в 
звичайному режимі руху.

умови конкурсу
Конкурси з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться 

відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” (із змінами), Порядку проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 (із змінами), Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 люто-
го1997 року №176 (із змінами).

Відповідно до статті 45 Закону України “Про автомобільний транспорт” (із змінами) у конкурсі з ви-
значення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть бра-
ти участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на 
законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, 
відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Згідно з 
підпунктом 4 пункту 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш-
руті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 
року №1081 (із змінами) достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, 
необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 
відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на приміських внутрішньора-
йонних автобусних маршрутах, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього 
використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 (із змінами), на маршрутах протяжністю до 150 км допус-
кається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас авто-
бусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ. Автобуси, які представляються для участі в конкурсі повинні про-
йти технічний огляд, що підтверджується протоколом перевірки технічного стану транспортного засобу.

Відповідно до статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт” (із змінами) та договору на 
виконання функцій робочого органу, до участі у конкурсі залучається філія “Тернопільський ДОНКК” УДП 
“Укрінтеравтосервіс” як робочий орган районного конкурсного комітету з організації та проведення кон-
курсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі Кременецького району.

Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 
року №1001 “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення 
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних пе-
ревезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом” (із змінами) та абзацу 3 частини 3 статті 15 
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (із змінами) діючі ліцензіати, які отри-
мали ліцензію в період 2010 - 2015 рр. зобов’язані подати до Укртрансбезпеки змінені форми відомостей, 
що додаються до заяви про отримання ліцензії. 

Згідно з статтею 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (із змінами) 
ліцензіат зобов’язаний надавати органу ліцензування повідомлення про всі зміни даних у строк, встанов-
лений ліцензійними умовами, але не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники зобов’язані: подати в яко-
сті конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у разі відсутності перевізників, котрі подали та-
кий транспорт, конкурс проводиться серед тих, хто подав письмову інформацію про його відсутність та 
інвестиційний проект - зобов’язання про його придбання або дообладнання; забезпечувати роботу на 
об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, транспортними 
засобами, пристосованими для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населен-
ня, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів; здійснювати пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством України;

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з позначкою №1, який містить 
документи для участі в конкурсі та закритому конверті з позначкою №2, який містить документи з інфор-
мацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник - претендент.

Документи на конкурс приймаються до «15» лютого 2021 року включно в робочі дні з 8 год. до 17 
год. 15 хв. (в п'ятницю до 16 год.) за адресою м. Кременець, вул. Шевченка, 56 каб. № 215 або № 112, відділ 
інфраструктури, економіки та цивільного захисту Кременецької районної державної адміністрації.

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків документів для 
участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь за телефоном: (03546) 2 51 54 або за адресою: Терно-
пільська обл., м. Кременець, вул. Шевченка, 56 каб. № 215 або № 112, в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. 
(в п'ятницю до 16 год.) відділ інфраструктури, економіки та цивільного захисту Кременецької районної 
державної адміністрації (електронна адреса: 02739531@mail.gov.ua), а також за телефонами: (0352) 52 15 
79, 52 45 90 або за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. (в п'ятницю 
до 16 год.) філія “Тернопільський ДОНКК” УДП “Укрінтеравтосервіс” (робочий орган районного конкурс-
ного комітету, електронна адреса: tern.transservise@gmail.com).

Конкурс відбудеться «4» березня 2021 року об 11 год. в приміщенні Кременецької районної держав-
ної адміністрації.

Плата за один об’єкт конкурсу приміського внутрішньорайонного автобусного маршруту складає – 
3000 грн. 

Реквізити для перерахування коштів 
філія “Тернопільський ДОНКК” УДП “Укрінтеравтосервіс”: код ЄДРПОУ 38758169, 
р/р UA243385450000026003300625017 в ТВБВ № 10019/014 АТ «Ощадбанк» 
МФО 338545.

До уваги власників автотранспорту
До уваги власників автотранспорту 

Кременецька районна державна адміністрація (організатор перевезень) 
оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних 
автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху. 

 
Перелік об'єктів конкурсу: 

Час відправл. з 
пунктів (год.-хв.) № 

п/п 
Номер 

маршруту Назва маршруту Протяж. 
м-ту (км) почат. кінцев. 

К-сть 
обор. 
рейс. 

К-сть
авт. 

Періодич-
ність 

виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 9-9 
Кременець (вул. 

Вербова) - Хотівка - 
Сапанів 

14,4 
14,4 
14,4 
21,4 
14,4 
14,4 
21,4 
14,4 
21,4 
14-4 

6-40 
8-05 
10-40 
14-00 

 
15-40 
17-30 

 
12-13 

 

7-27 
8-52 
11-22 

 
14-48 
16-40 

 
18-19 

 
13-02 

 
 
6 
 
 
 
 
 
1 

2 

1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

5 
5 

2. 9-37 Почаїв - Розтоки - 
Крутнів - Кременець 

17 
15 
37 
37 
15 
22 
17 

6-30 
7-46 

 
10-00 

 
15-10 
11-37 

7-08 
 

8-18 
 

11-05 
15-55 
12-17 

5 2 

1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

3,6 

3. 9-16 Млинівці – Почаїв  
Почаїв - Кременець  

42 
48 
22 

6-50 
 

8-40 

 
14-05 
13-25 

2 2 1,2,3,4,5,6,7

4. 9-25 Почаїв - Комарівка 
через Будки 

16 
22 
16 
16 

7-10 
8-35 
13-10 
14-20 

7-50 
12-25 
13-45 
14-55 

4 2 1,2,3,4,5,6,7

 
Умови конкурсу 

Конкурси з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування проводяться відповідно до Закону України “Про автомобільний 
транспорт” (із змінами), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 (із змінами), Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого1997 року №176 (із 
змінами). 

Відповідно до статті 45 Закону України “Про автомобільний транспорт” 
(із змінами) у конкурсі з визначення автомобільного перевізника на 
автобусному маршруті загального користування можуть брати участь 
автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять 
на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним 
у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Згідно з 

Банкнота номіналом 
200 гривень 
четвертого 

покоління змагається у 
міжнародному конкурсі 
за звання «Банкноти 
року». Його організатор - 
Міжнародне товариство 
банкнот, повідомляють 
на сторінці Музею 
грошей НБУ у Facebook.

На перемогу у престижному 
конкурсі претендують ще 15 
банкнот різних країн, випуще-

них у 2020 році. Кількість учас-
ників конкурсу може зрости, 
адже термін номінування банк-
нот спливає 31 січня.

У Музеї грошей НБУ зазна-

чають, що серед важливих для 
журі «Банкноти року» крите-
ріїв - художні особливості, ди-
зайн, кольорова гама та захисні 
елементи.

Оновлену купюру номіна-
лом 200 гривень Нацбанк увів 
в обіг торік у день народження 
Лесі Українки - 25 лютого. На 
аверсі банкноти 4-го поколін-
ня - портрет письменниці. «На 
аверсі зображена в’їзна вежа 
Луцького замку -найстаріша 
споруда міста. Поруч із нею ріс 
ясен, якому понад 200 років. 
Саме під ним нібито любила 
відпочивати і писати вірші Леся 
Українка, яка провела у Луцьку 
свої дитячі роки», - йдеться у 
дописі.

На Тернопільщині почалися пе-
ревірки роботи пансіонатів 
для громадян похилого віку, 

будинків-інтернатів для осіб з інвалід-
ністю, нарко- та алкозалежних центрів. 
Їх проводять спеціальні групи поліцей-

ських, рятувальників, працівників за-
кладів охорони здоров’я та райдержад-
міністрацій. Причина рейдів - пожежа в 
геріатричному будинку Харківської об-
ласті, яка призвела до смерті 16 осіб.

На Тернопільщині функціонують 23 
пансіонати для літніх людей, 7 будин-

ків-інтернатів для осіб з інвалідністю 
та 6 реабілітаційних центрів. Частину 
закладів, що надають соціальні послуги 
з проживання, правоохоронці вже від-
відали. Під час перевірок вони акцен-
тували увагу на безпеці перебування 
громадян в установах, їх наповненість 

та наявність відповідної юридичної до-
кументації.

 Спільні рейдові групи продовжать 
свою роботу у даному напрямку. На чер-
зі - приватні дошкільні навчальні закла-
ди, повідомили в обласній поліції.

в області перевірять законність діяльності будинків для літніх людей 
і приватних дошкільних закладів

оновлені 200 гривень можуть стати особливою 
банкнотою у світі
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ОВЕН 
Люди цього знака 

- природжені диплома-
ти. Ця риса допоможе 
уникнути неприємних 
ситуацій та зберегти 
добрі стосунки з близь-
кими людьми. У вихідні 
заплануйте відпочинок 
в колі родини. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам удасться досяг-

ти успіху за будь-яку 
ціну, помiчник у цьому 
— вроджена чарівність. 
Бiльшiсть друзiв звер-
татимуться до вас по 
допомогу.

БЛИЗНЮКИ 
У роботі ви зав-

зятi, завжди готовi до 
труднощів, умієте їх 
долати і домагатися 
свого. Керiвництво вiд-
значить вашi заслуги.

РАК 
На роботi ви зали-

шатиметеся незмiнним 
лiдером. Ваша думка бе-
запеляційна, тож відда-
ність спільній справі ні 
в кого не викликатиме 
сумнівів. 

ЛЕВ 
Ви сильна і завзята 

людина, віддана роботі 
та сім’ї. Неквапливо, але 
впевнено працювати-
мете, доки не досягнете 
мети.

ДІВА 
Правила, яким по-

винні підкорятися всі, 
не для вас. Незважаючи 
на суперечки з колега-
ми, ви крок за кроком 
долатимете перепони 
на шляху до кар’єри.

ТЕРЕЗИ 
Замість того, щоб 

iти второваною до-
рогою, ви практично 
в усьому шукатимете 
нові й цікаві шляхи. 
Доведеться навiть ра-
дитися з досвiдченими 
людьми.

СКОРПІОН 
Зазвичай ви ведете 

замкнений спосiб жит-
тя. Але у вас несподiва-
но виникнуть ідеї, а ваш 
ентузіазм передасться 
оточенню.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви нерідко є ідей-

ним натхненником 
різних справ і заходів. 
Тому легко зможете 
організувати людей на 
новий проєкт або втяг-
нете їх у нову авантюру.

КОЗЕРІГ 
Ваше життя спов-

нене незвіданого, його 
можна порівняти з при-
годою. Вірте у свої сили 
та довіряйте людям, які 
є поруч з вами. 

ВОДОЛІЙ 
Ви звикли йти у 

своїх проєктах ва-банк, 
щоб у результаті от-
римати все або нічого. 
Партнери запропону-
ють вам допомогу, не 
вiдмовляйтеся.

РИБИ 
Любов до адрена-

ліну нерідко прояв-
ляється у захопленнi 
небезпечними видами 
спорту або у сумнівних 
розвагах. Будьте обе-
режні при втіленні ва-
ших планів і мрій.

гоРоскоп З 27 січня по 2 лютого

Вітаємо!
Любу онучку, милу донечку і сестричку, добру 

племінницю і просто чарівну дівчину
Тетяну Анатоліївну Мечик

 із с. Великі Вікнини Збаразького району
з Днем народження! 

 Бажаємо фантастичного щастя, 
Безкрайнього моря чудових подій. 
Хай все, що бажаєш, легко удасться,
 А також цікавого втілення мрій.
 Хай зорями радість Тебе осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Тебе з Днем народження щиро вітаєм, 
Хай спокій і мир завітають у дім! 
Хай кожен день здається дивним сном,
 Який Тебе робив би щасливішим,
 І будь завжди оточена теплом
 Найближчих, найдорожчих, 
                                  найрідніших! 
Нехай Господь дарує многа літ
 Без прикрощів, без заздрості, без болю. 
Хай сонечко любові цілий вік 
Освітлює Твоє життя і долю.
Хай Матінка Пречиста ні на мить
Покрову свого з Тебе не знімає,
Нехай Тобі завжди і скрізь щастить,
Ніколи хай Твій ангел не дрімає!

З любов’ю - дідусь Іван, бабуся Галина, 
тьотя Лариса з чоловіком Михайлом, 

двоюрідна сестра Вероніка, тато Іван, 
мама Мирослава, брат Владислав, сестри Емма 

та Катерина та вся велика родина.

Українцям, схоже, 
доведеться 
відвикати від 

наших сніжних і 
морозних зим і звикати 
до європейських – 
похмурих, дощовитих 
і сльотавих. А також 
до того, що літо у 
нас стане довше, але 
і воно буде не таке, 
як завжди. Численні 
прогнози про те, що 
клімат у нашій країні 
помітно змінюється, 
стають реальністю.

Народний синоптик 
України Леонід Горбань 
прогнозує, що морози і сні-
гопади перейдуть на лютий. 
У другій його декаді очіку-
ється часта зміна відлиги і 
холодів, але без опадів. Третя 
декада тепла, зі сніго-доща-
ми. Початок березня 2021-
го буде морозним і сніжним, 
весна прийде аж на початку 

квітня. Потім, за прогнозом 
Горбаня, знову похолодає, 
підуть дощі з мокрим сні-
гом. Справжнє тепло прийде 
лише у 20-х числах квітня, 
але, як і в кінці березня, воно 
буде недовгим.

"Знову зарядять дощі й 
похолодає. Перша половина 
травня тепла і з дощами, у 
другій половині два тижні 
спеки й сухо, до кінця місяця 
прохолодніше, дощі", - про-
гнозує синоптик.

Червень буде теплий, у 
першій декаді часті дощі, 
спека. Середина місяця – 
комфортна, без опадів, за-
кінчення тепле і "мокре". 
Липень, який у народі нази-
вають "маківка літа", очіку-
ється спекотний, але із час-
тими дощами, грозами. Пік 
спеки припаде на середину 
місяця. Перша половина 
серпня – душна, посушлива, 
у другій половині незначне 
зниження температури, не-

великі дощі, до кінця місяця 
похолодніє.

Синоптик Віра Балабух 
зазначила, що в Україні по-
ступово, але неухильно стає 
все тепліше. І 2021 рік не 
стане винятком. Причина – 
продовження глобального 
потепління на планеті. Не-
зважаючи на численні заяви 
і застереження кліматологів 
про те, що Землі загрожує пе-
регрів, який може спричинити 
незворотні зміни клімату, на 
практиці мало що змінилося.

Нагадаємо, ще в серпні 
2019 року ООН оголосила 
надзвичайну кліматичну си-
туацію, а в листопаді Євро-
парламент оголосив надзви-
чайний кліматичний стан в 
Європі. Віра Балабух каже: 
коли температура переви-
щує середньорічну більш 
ніж на 2 градуси, відбува-
ються суттєві кліматичні 
зміни в природі, передовсім 
в екосистемах.

До Дня Валентина, який 
традиційно відзначають 14 
лютого, у Тернополі пройде 

святковий забіг на дистанцію 5 
км.

Участь у забігу можуть взяти як за-
кохані пари, так і ті жителі міста, котрі 
хочуть активно та цікаво провести День 
святого Валентина.

Для участі в забігу обов’язкова попе-
редня реєстрація за посиланням.

Старт та фініш – набережна Терно-
пільського ставу біля причалу об 11:00 
год.

Для законаханих пар організатори 

підготували також цікаві конкурси, а на 
всіх учасників чекають пам’ятні медалі, 
гарячі напої та затишна атмосфера.

Організовують захід: Тернопільська 
міська рада, Тернопільський міський 
центр фізичного здоров’я населення, Фе-
дерація легкої атлетики Тернопільської 
області. 

Цими днями стартував конкурс ма-
люнків «Зимовий Тернопіль», долу-
читися до якого можуть учні 1-11 

класів, студенти та усі любителі мистецтва.
Для участі необхідно передати красу 

«файного міста» на мистецьких полотнах 
у техніках: «Графіка», «Живопис». Заохо-
чуються також роботи, виконані в нестан-
дартних техніках.

Роботи приймаються за адресою: 
м. Тернопіль, бульв. Т. Шевченка, 1, каб.39. 
Контактний телефон: 0973194879, (0352) 
254890. Кожна конкурсна робота буде до-
ступна до перегляду у мережі інтернет.Кон-
курс триватиме до 31 січня. На усіх учасни-
ків чекають приємні несподіванки – призи 

від співорганізаторів та спонсорів.

Вітаємо!
 Вродливу жінку, люблячу 

маму і дружину
Нелю Іванівну 

Марущак
 з Бережан 

 з Днем народження! 
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі
Добро і радість в домі прибува,
І хай по Божій милостивій волі 
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай буде все міцним, передусім, здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Господь із неба ласку посилає! 
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок! ,

З любов’ю і повагою - чоловік Андрій, дочка 
Тетяна з сім’єю, сини Володимир 
та Іван, а також сім’ї Марущак 

з Жовнівки Бережанського району, Глух з 
Козови та Таран з Бережан. 

Вітаємо!
 Кохану дружину, любу 

донечку і сестричку
Тетяну Володимирівну 

Дубілевську
з Козівського району 
з Днем народження 
та з Днем Ангела! 

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе задумане збувається
Й дорога стелиться добром! 
Хай кожен день ясніє небом чистим, 
Світанки сяють, скупані в росі, 
У серці радість розквіта іскриста 
І мрії хай збуваються усі!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

 З любов’ю - чоловік Михайло, 
мама Неля з братами та сім’єю.

Чого чекати від погоди
2021-й стане ще теплішим, 
а лютий потішить снігом

14 лютого на набережній Тернопільського 
ставу відбудеться «забіг для закоханих у біг»

Школярів запрошують взяти участь 
в мистецькому конкурсі


