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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

3 лютого - хмарно, 
без опадів, темпера-
тура повітря вночі 1-2 
градуси морозу, вдень 
2-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.47, захід - 
17.17. 

4 лютого - хмарно, 
дощ, сніг, температу-
ра повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 
1-5 градусів тепла. 

Схід сонця - 7.45 захід - 
17.19. 

5 лютого - хмарно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 3-4, 
вдень 1-3 градуси мо-
розу. Схід сонця - 7.44, 
захід - 17.20. 

6 лютого - хмарно з 
проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 5-6, вдень 

3-4 градуси морозу. 
Схід сонця -7.42, захід 
- 17.22. 

7 лютого - хмарно, 
сніг, температура по-
вітря вночі 5-6, вдень 
3-4 градуси морозу. 
Схід сонця - 7.41, захід 
- 17.24. 

8 лютого - хмарно, 
сніг, температура по-
вітря вночі 2-4, вдень 

0-1 градус морозу. Схід 
сонця - 7.39, захід - 
17.25. 

9 лютого - хмарно, 
сніг, температура по-
вітря вночі 5-6, вдень 
2-4 градуси морозу. 
Схід сонця - 7.38, захід 
- 17.27.

Сучасні інноваційні технології

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

 8-9 стор.

Магнітні бурі в 
лютому

У лютому не очікується сильних магнітних бур. Неве-
ликі сплески геомагнітної активності прогнозують 7, 
8 і 20 лютого. У ці дні метеозалежним людям варто 

поберегтися, радять у Лабораторії рентгенівської астрономії 
сонця ФІАН.

І зазначають: прогноз на такий довгий термін може якоїсь 
миті змінитися.

Погода в Тернополі й області

 2 стор.

На біостанції Харківського національного 
університету імені Каразіна в селищі Гайдари 
бабак Тимко III, якого традиційно будять у 

перші дні лютого, спрогнозував прихід весни за 
шість тижнів.

Будили Тимка науковий співробітник лабораторії екології 
біофаку Володимир Ронкін і співробітник біологічного факуль-
тету Надія Токарська. За їхніми словами, «синоптик» цього року 
добре спав.

«Весна вже наступає. Буде ранньою, але треба почекати. Че-
рез шість тижнів буде тепло», - сказала Токарська, яка дістала 
Тимка з його дерев’яної хатки.

Одна з організаторів Дня бабака Людмила Доля додала: 
«Прогнози наших бабаків точні, це погода інколи підводить».

Бабак Тимко навіщував 
ранню весну 

"ЗвісТку цю пЕРші 
пасТиРі почули": 

як на унікальному фестивалі 
у Яблунові славили 

народження Христа

3 
стор.

Тернопільщина 
готується до
вакцинації проти 
COVID-19

6 
стор.

Казка про 
маму

Колектив став одним із 
переможців 10-го ювілейного 

«Параду вертепів у Подолянах» 

ФолЬклоРНо-оБРяДовий аНсаМБлЬ «ХоДаки» 
віДРоДжує сТаРовиННі коляДки 

На фото: колядники народного аматорського фольклорно-етнографічного 
ансамблю «оберіг» (с. жабинці на Гусятинщині).
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У Тернопільській обласній державній адміністрації розробили реєстр 
постачальників газу. В ньому є інформація про компанії, що торгують 
блакитним паливом, та вартість їхніх послуг. Таким чином, жителі 

Тернопільщини зможуть стежити за цінами на газ та обирати для себе 
вигідну пропозицію. Навіть попри граничну ціну 6,99 грн за кубометр одразу 
8 компаній оприлюднили кращі пропозиції на лютий: від 6,79 до 6,98 грн за 
кубометр.

«Ринок газу в Україні відповідає всім європейським нормам. Уряд знизив ціну на природне 
паливо. Наразі вона врегульована і становить 6,99 гривні. Люди можуть обрати будь-якого по-
стачальника. Такою можливістю вже скористалися тисячі жителів області. Процес нескладний, 
інструкція зміни постачальника є на сайті Тернопільської ОДА. Зекономити можна не лише са-
мостійно обравши постачальника, а й закупивши газ у літній період. Тоді він набагато дешев-
ший», – зазначив перший заступник голови ОДА Ігор Дем’янчук.

На разі дашборд доступний за посиланням https://datastudio.google.com. 
Також у ОДА працює гаряча лінія за телефоном (0352) 52-10-20.

З середини лютого Україна очікує надходження 
першої партії вакцини від COVID-19. На 
Тернопільщині вже сформовані списки тих, 

хто отримає щеплення першочергово. В області 
вже готові до роботи 11 мобільних бригад на базі 
десяти Центрів первинної медико-санітарної 
допомоги, до складу яких входять лікар, середній 
та молодший медичний працівник, лікар-дублер 
та водій. Облаштовано кабінет щеплення, 
підготовлено логістику, обладнання для 
зберігання та транспортування вакцини.

«Вакцинуватимутьвсіх медичних працівників, які нада-
ють допомогу хворим з COVID-19, всіх членів мобільних бри-
гад, працівників лабораторій, де проводять тестування на 
виявлення коронавірусу,  військовослужбовців, які їдуть на 
Схід», - зазначила начальниця управління охорони здоров'я 
ОДА Ольга Ярмоленко.

Національний план імунізації передбачає 5 етапів.Під час 
першого етапу мобільні бригади працюватимуть на виїздах.

у Тернопільській оДа запустили реєстр 
постачальників газу

Тернопільщина готується 
до вакцинації проти 

COVID-19

Ректор класичного 
університету 
Тернополя Андрій 

Крисоватий зустрів 
гостей за давньою 
українською традицією 
- з короваєм. Слухачі 
центру офіцерів запасу 
урочисто підняли 
прапори Республіки 
Туреччина та України, 
прозвучали гімни двох 
держав.

«Ми відкриваємо нову сто-
рінку в історії Західноукраїн-
ського національного універ-
ситету. Примножуючи славні 
традиції двох народів - укра-
їнського та турецького, маємо 
унікальну можливість вітати 
на теренах класичного універ-
ситету Тернополя високопо-
важну делегацію з Республіки 
Туреччина», - сказав у віталь-
ному слові Андрій Крисова-
тий.  

Ректор ЗУНУ показав гостям 
університет й виставку фо-
тографій «Туреччина: країна 
можливостей». Під час екскур-
сії закладом вищої освіти пан 
Посол мав можливість відві-
дати бібліотеку електронних 
ресурсів.

У навчально-науковому ін-
ституті міжнародних відно-
син імені Б. Д. Гаврилишина 
урочисто відкрили Центр схо-

дознавства, який допоможе 
реалізувати нові спільні про-
єкти з університетами-парт-
нерами.

Найемоційнішою була зу-
стріч Посла зі студентами, які 
прослухали лекцію й поспіл-
кувалися з високоповажним 
гостем. Молодь цікавилася но-
вими можливостями співпраці 
з турецькими університетами, 
ділилися враженнями від пе-
ребування в університеті Мар-
мара. Також цікавила позиція 
Надзвичайного та Повноваж-
ного Посла Республіки Туреч-
чина в Украні щодо Автоном-
ної Республіки Крим.

Пан Ягмур Ахмед Гюльдере 
відповів на усі запитання, а в 
завершальному слові сказав, 
що співпраця між нашими кра-
їнами поглиблюється, відкри-
ваються нові можливості для 
української молоді.

Пан Посол подякував усім за 
теплий прийом: «Я дуже радий 
завітати до вашого універси-
тету, оскільки такі зустрічі зі 
студентською молоддю доз-
воляють мені почути неорди-
нарні та цікаві запитання, які 
змушують замислюватися та 
удосконалювати свою роботу.

Ваш навчальний заклад дає 
вам багато можливостей для 
розвитку, і ваш енергійний 
ректор вартий похвали за всі 
цікаві ініціативи, які започат-
кував у Західноукраїнському 
національному університеті. 
Пан ректор і я обговорили май-
бутні вектори співпраці між 
українськими та турецькими 
університетами  та погодили 
декілька проєктів, які будуть 
розвивати співробітництво у 
сфері освіти. Насправді україн-
ці та турки дуже схожі, тому ми 
зацікавлені у співпраці».

у ЗуНу завітала делегація з 
Республіки Туреччина

Нещодавно колектив Західноукраїнського національного 
університету вітав Надзвичайного та Повноважного Посла 

Республіки Туреччина в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. 
Кожен учасник має право скласти тести не 
більш ніж із 5-ти навчальних предметів. 

Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті 
Українського центру оцінювання якості освіти. 

Щоб зареєструватися, потрібно: правильно обрати категорію 
особи; створити й заповнити реєстраційну картку за допомогою 
сервісу «Зареєструватися» на сайті УЦОЯО;

підготувати комплект реєстраційних документів і подати 
його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для 
випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і 
коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної 
середньої освіти), або надіслати його до відповідного регіональ-
ного центру оцінювання якості освіти (для випускників мину-
лих років).

Комплект реєстраційних документів має містити: оформле-
ну реєстраційну картку, бланк якої формується з використан-
ням спеціального сервісу «Зареєструватися»; засвідчену копію 
паспорта громадянина України; засвідчену копію документа про 
повну загальну середню освіту (для випускників минулих років); 
за потреби - інші документи (медичний висновок про створення 
особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про змі-
ну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу 
українською мовою документів, наданих іноземною мовою для 
реєстрації).

До 30 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть 
завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-пере-
пустки – на них буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання від-
будеться з 21 травня до 15 червня за таким графіком:

21 травня – хімія;
24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
25 травня – англійська мова;
28 травня – математика, математика 
(завдання рівня стандарту);
1 червня – українська мова, українська мова і література;
4 червня – історія України;
7 червня – фізика;
10 червня – біологія;
15 червня – географія.

Результати будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 
учасників ЗНО до 30 червня.

Додатковий період реєстрації окремих категорій осіб трива-
тиме з 6 до 18 травня включно. Додаткова сесія ЗНО відбудеться 
з 29 червня до 16 липня.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, що 
підготовлено декілька варіантів проведення цьогорічного ЗНО з 
урахуванням епідемічної ситуації в Україні. 

Найкращі учні кожної області за результатами ЗНО отриму-
ватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тисяч 
гривень. 

ЗНо: як реєструватись та 
графіки тестувань у 2021 році 

1 лютого в Україні стартувала реєстрація на основну 
сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч вона 

відбудеться з 21 травня до 15 червня, а реєстрація на 
ЗНО триватиме до 5 березня.
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Вони підтримують традицію 
вертепів уже сорок років, 
передають з покоління в 

покоління костюми (та шиють 
самотужки - деякі важать 
двадцять кілограмів!) і колядують 
так, що чути на всі околиці. "Наш 
ДЕНЬ" побував на унікальному 
фестивалі колядок. Проводять 
його на Тернопіллі. як це було - 
читайте далі. 

У ніч з суботи на неділю у селі яблунів 
Чортківського району Копичинецької 
ОТГ довго світилось одне віконечко. 
Наталія Сигіль вже нарешті з'ясувала, хто 
приїде на фестиваль "З колядою у Яблу-
нів!", принтер додруковував дипломи май-
бутнім учасникам, дописувались останні 
рядки сценарію дійства, яке мало розвер-
нутись просто неба в останній день січня. 
Вперше взимку наважились провести фес-
тиваль на літній сцені - але це був єдиний 
шанс під час пандемії коронавірусу зібра-
ти і послухати майже 20 творчих колекти-
вів, показати гостям вертепи з ангелами, 
царями та страшнючими волохатими чор-
тами-"дідьками", обвішеними ланцюгами 
з дзвониками.

Зимовий фестиваль тільки другий рік 
вирує у Яблунові, але традиції плекають 
тут здавна. Є у селі весняний, літній та 
осінній фестивалі, які гуртують гостей вже 
майже десять років.

Зранечку запрацювала польова 
кухня. Готували свіжу рибу з яблунів-
ських ставочків, чистили відрами карто-
плю, доносили смачне домашнє вино на 
глінтвейн, розводили багаття та закла-
дали всі компоненти майбутнього плову. 
Господар кухні Михайло Пирижок знає, що 
котли мають бути наповненні готовими 
стравами ще до початку фестивалю, аби 
гості та учасники мали теплу їжу, тому 
незабаром у небо між ялинки потяглись 
пахучі димочки. Поряд зашкварчала олія, 
на якій апетитно підсмажувалась карто-
пелька. Триста літрів смачної яблунівської 
джерельної води разом з 15 кілограмами 
риби до полудня перетворились на смачну 
рибну юшку. 

До цього часу до Яблунова приїхали гос-
ті. На підході до сцени одразу занурилися в 
святкову атмосферу. Всюди звучала пісня. 
Колективи проводили останні репетиції. 

Зустрічала гостей двометрова ляль-
ка-дівчина. Вбрана в хустки, зроблена з 
сіна, соломи, жита та листя кукурудзи. Її 
сині очі та привітна посмішка з сухоцві-
тів нікого не залишили байдужими. На 
площі в Яблунові прикрасили ялинку, об-
лаштували вертеп та фотозону. Тюки сіна 
під плетеною різдвяною зіркою накрили 
килимками, декорували вишитими руш-
никами. 

 Милували очі традиційний дідух і різд-
вяні пташки на паличках від вихованців 
і керівниці гуртків рукоділля місцевої 

школи Олександри Матіяш. Завітали на 
фестиваль багато талановитих майстрів 
і цікавих гостей. Іван Кушнір - знаний 
поет-пісняр з Яблунова, засновник мис-
тецького фестивалю "А в Яблунові яблуні 
цвітуть'' приїхав з Тернополя з друзями 
підтримати зимову коляду, а з ним відома 
журналістка Людмила Островська. Відві-
дав рідне село Роман Нічвидюк - хлопець 
займається громадською активністю в 
Тернополі, залучає молодь зголошуватися 
донорами. Завітали провідати сусідів хо-
ростків’яни Василь Шевчук, Галина Трач 
з донечкою Вікторією, тернополяни з гро-
мадської організації "Нептун". Ловив вдалі 
кадри фотоапаратом місцевий журналіст 
Іван Бандурка, який колись очолював 
Яблунівську сільраду, ініціював відкрит-
тя в селі музею Івана Франка та першого 
в Україні пам'ятника солдатським вдовам. 

Площа та лісочок перед сценою швид-
ко наповнились людьми. Відкрив фести-
валь вперше у новому статусі старости сіл 
Яблунів і Рудки Андрій Балабух разом з 
керівником Копичинецької ОТГ Богданом 
Келічавим. Очільник села побажав успіху 
учасникам та подякував усім, хто допома-
гав і підтримує фестивальне село Яблунів. 

І зазвучала українська колядка. Пер-
шими на сцену вийшли місцеві колективи 
- музичної школи і дитячий хор "Яблуне-
вий цвіт", а завіншувала фестиваль Юля 
Сигіль. 

Колективи виступали з музичним су-
проводом та акапельно. Старші, молоді, 
зовсім юні. З Яблунова і навколишніх сіл, 
з Мишковичів, Коцюбинців, Жабинців, Су-
хостава, Оришківців, з Гусятина, Котівки, 
Гадинківців, Карашінців, з Гримайлова, 
Тудорова.

Чотири години поспіль розказували 
про українські різдвяні традиції, представ-
ляли колективи глядачам ведучі Наталя 
Сигіль та Андрій Стефанець.

- На Різдво колядники заходять до кож-
ної хати, а в церквах ставлять вертепи, що 
розповідають про народження Ісуса Хри-
ста. Від цього дня і аж до Стрітення укра-
їнці вітають одне одного словами "Христос 
народився", - розповідали ведучі - і лунала 
відповідь багатьма голосами гостей фес-
тивалю: "Славімо Його!" 

Вертепи показували міні-спекталі. 
Сухостав демонстрував виставу "Святий 
Миколай", Яблунів – виставу "Ірод", а 
Оришківці - "Маланку". Сценарії їх пере-
дають з покоління в покоління, разом з 
костюмами. Ходять селами від родини до 
родини на Різдво та розказують історію 
народження маленького Ісуса, "забира-
ючи" в пекло жорстокого царя Ірода: так 
відновлюється справедливість - зло кара-
ється, а господарям бажають добра у ново-
му році.

До Різдвяних перевтілень учасники 
вертепів готуються заздалегідь.

- Збирають старі кожухи хлопці, кроять 
штани, куртку, маску, а потім на старих 
"зінгерах" то все зшивають, - розказала 
Наталя Сигіль. 

У вертепів Яблунова та навколишніх сіл 
воїни Ірода одягнуті у перешиті з радян-
ських військових форм костюми. Незви-
чайне вбрання у "дідька" - лише ланцюги 
з дзвониками, якими обмотана "нечисть", 
важать близько 5 кілограмів. Весь костюм 
- вчетверо важчий. Тарас із Сухостава свій 
костюм дідька пошив сам перед Різдвом зі 
шкіри барана, для ланцюга купив 34 дзво-
ники - більше в магазині не було. Вік вер-
тепного дійства у Сухоставі понад 70 років.

До слова, у Яблунові підтримують тра-
дицію вертепів сорок років, тому шаблі й 
костюми мають також по сорок років. Нові 
тільки маски - їх роблять самотужки з кар-
тону. 

Та не оминули вертепи і сучасні віяння. 
Традиційно колядники приходять із Різд-
вяними звіздами на палицях. На фестивалі 
одна була з електроприводом і працювала 
від батарейок. Таку зірку приніс із собою 
народний аматорський фольклорно-етно-
графічний ансамбль "Оберіг" із села Жа-
бинці.

Гості фестивалю насолоджувалися 
колядками і… сюрпризами. Вперше до 
Яблунова приїхала вчителька з Тернополя 
Руслана Томащук. 

- Бачу чоловіка з Мишковичів, а я його 
знаю як байкера, приїжджав до нас на мо-
тоциклі, а тут несе різдвяну зірку і колядує 
– і це дуже мене потішило, - сміється Рус-
лана.

- Нам у ноги зимно, але тепло на душі, - 

поділилися захустчені учасниці колективу 
з села Котівка Люба і Олександра. 

Завершували фестиваль учасники на-
родного аматорського чоловічого ансамб-
лю "Земляки" з Копичинців. 

- Цього року наш колектив відзначає 
ювілей - тридцять років від заснування, - 
каже керівник ансамблю Ігор Галонський. 
- Ми привезли особливу колядку, яку ніхто 
не співає - "Гарна новина". У ній ми дякує-
мо Богу за те, що Україна відродилась.

З освітленої сцени, яка ввечері сяяла, 
як різдвяна іграшка, велично звучала ос-
тання колядка зимового фестивалю "Во 
Вифлиємі нині новина". Небо світилося 
першими зорями, а люди підспівували 
"Христос родився, Бог воплотився".

- Такі фестивалі необхідні у нашому 
житті й потрібно шукати можливості фі-
нансування подібних подій, - поділився 
секретар Копичинецької міської ради Ан-
дрій Патола. - Тому будемо моніторити 
відповідні культурні гранти і подавати 
заявки.

Староста Яблунова Андрій Балабух уже 
планує нові фестивалі. 

- У травні готуємо фестиваль "У Яблу-
нові яблуні цвітуть", - розповів керівник 
села. - Влітку готуємось до фестивалю 
"Яблуновий спас". Є у нас і спортивний 
фестиваль-чемпіонат області "Богатир-
ські ігри", і осінній - "Золота осінь". Є спон-
сори, люди-підприємці, які допомагають у 
проведенні свят. За це їм щире спасибі.

Перед фестивалем і у день події на 
яблунів не впала жодна сніжинка. Але 
люди святково колядували - і здавалось, 
ніби все навколо сяє особливим блиском 
свіжого різдвяного снігу, а ось морозець 
був і справді, як на Різдво…

Олена МУДРА. 

"ЗвісТку цю пЕРші пасТиРі почули": як на унікальному 
фестивалі у Яблунові славили народження Христа
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Від насильницьких 
дій таких 
агресорів в області 

потерпають, зокрема, 
жінки та діти.

- Мешканець села Кут на 
Чортківщині  систематично об-
ражав свою матір, - розповіли у 
поліції Тернопільської області. 
- Кривдника вже притягували 
до адмінвідповідальності, проте 
ситуація у родині не змінювала-
ся. Тепер проти чоловіка відкри-
ли кримінальне провадження.

32-річний порушник не пра-
цює та мешкає зі своєю матір’ю, 
кажуть у поліції. Під впливом 
алкоголю він систематично 
провокував сварки, вчиняв де-
боші, лаявся та сильно ображав 
стареньку. Стаття про домашнє 
насильство, яку інкримінують 
чоловікові, передбачає пока-
рання: від громадських робіт - 
до двох років позбавлення волі.

- Загалом, протягом минуло-
го року на лінію 102 надійшло 
близько 6000 повідомлень про 
домашню тиранію, - додали у 
поліції. - Кожен виклик опра-

цьований: поліцейські склали 
4625 адмінпротоколів на сімей-
них дебоширів та розпочали 92 
кримінальні провадження.

Також працівники мобіль-
ної групи з реагування на вчи-
нення домашнього насильства 
склали 2543 термінових забо-
ронних приписів, аби вберегти 
постраждалих від подальшої 
загрози. 

На профілактичному обліку 
у поліції області за вчинення до-
машнього насилля перебувають 
2950 осіб, з них 314 – жінки.

Крадії увірвалися в квартиру, коли господарі 
були вдома. Мешканці не розгубилися, а 
сфотографували зловмисників і допомогли 

поліції оперативно їх затримати. 

- Троє злодіїв-гастролерів приїхали до Тернополя з Черні-
вецької області та почали промишляти крадіжками. Перше по-
відомлення від потерпілих надійшло 27 січня. Злодії проникли 
до помешкання, поки господарів не було дома. Підібрали ключі 
до дверей і винесли з квартири сейф, в якому були золоті при-
краси, документи та гроші. Сума збитків - близько 300 тисяч 
гривень, - розповіли у поліції Тернопільської області. 

Однак, у той час, поки оперативники працювали на місці 
злочину, на лінію "102" надійшло ще одне повідомлення про 
ймовірних злодіїв, але в сусідньому будинку. Додзвонювач не 
лише повідомив необхідну інформацію, але й сфотографував 
невідомих та авто, в яке вони сіли після невдалої спроби про-
никнути у чуже житло. Злодії відімкнули замок, але не очікува-
ли, що господарі вдома. Тому втекли.

Тріо підозрюваних намагалося залишити область, але їм це 
не вдалося. Наразі поліцейські перевіряють гастролерів щодо 
причетності до подібних злочинів. 

Потерпіла розповіла 
поліції, що біля 
будинку сусідів 

помітила невідому жінку 
ромської національності, яка 
продавала речі. Незнайомка 
запропонувала свій товар і 
пенсіонерці.

- Заходячи на подвір'я потерпі-
лої, продавчиня сказала, що відчуває 
погану енергетику і може допомог-
ти. "Пороби" знімала викачуванням 

яєць. Після завершення обряду вона 
розбила яйце, і з нього вилилась 
рідина з чорними рештками. Пенсі-
онерка злякалася, але незнайомка 
запевнила, що все буде гаразд після 
молитви над грошима, - розповіли у 
поліції Тернопільської області.

Шахрайка сказала, що потрібно 
9 тисяч гривень, аби "погана" енер-
гетика відступила. Пенсіонерка дала 
необхідну суму. Гостя сказала, що 
поверне гроші через 2 дні, проте ста-
ренька не повинна про обряд нікому 

говорити. Прощаючись, ворожка за-
лишила рейтузи, які вартували 70 
гривень, не взявши за них грошей.  

В обіцяний час незнайомка не 
зателефонувала, гроші не принес-
ла і пенсіонерка зрозуміла, що по-
трапила в пастку шахраїв. 

Правоохоронці застерігають 
краян від довіри незнайомцям. Не 
варто впускати сторонніх осіб в по-
мешкання чи щось купувати в та-
ких "гостей". Це може завершитися 
втратою грошей та цінних речей.

підірвав гранату на 
власному городі

Вирва розміром 60 на 60 сантиметрів 
та глибиною в 6 сантиметрів, а 
також шрапнель, частини гранати та 

кільце - усе це наслідки вибуху в одному 
з сіл Шумської територіальної громади. 
Місцевий житель на власній присадибній 
ділянці підірвав бойову ручну осколкову 
гранату Ф-1. 

- Про вибух, погрози та про нетверезого сина на лі-
нію "102" повідомила жінка, - розповіли деталі в полі-
ції Тернопільської області. - З її слів, він кілька тижнів 
тому звільнився зі Збройних сил України та приїхав 
додому. Почав зловживати спиртним. Перебуваючи 
у стані алкогольного сп'яніння, вийшовши на город, 
кинув гранату.

На місце події виїжджали бійці спецпідрозділу 
КОРД та слідчо-оперативна група. Чоловіка силовики 
затримали, але він заявив, що в будинку є ще вибухо-
небезпечні предмети.

Помешкання та прибудинкову територію обсте-
жили вибухотехніки спільно з кінологами. За даними 
поліції, у будинку в шафі між одягом вони виявили ще 
одну гранату із запалом та магазин до автомата Ка-
лашникова.

Радіус ураження підірваної гранати близько ста 
метрів. На щастя, людей поблизу не було і ніхто не 
постраждав.

Чоловіка затримали, вирішується питання про 
взяття його під варту. Йому інкримінують статтю 263 
ККУ. Правоохоронці розслідують, де підозрюваний 
взяв небезпечні предмети.

Про підозру службовцю товариства 
з обмеженою відповідальністю 
повідомила Чортківська місцева 

прокуратура. За версією слідства, підрядник 
завищив на 100 тисяч гривень обсяги 
виконаних робіт під час ремонту школи у 
2017 році. 

- Зловживання виявили під час реконструкції даху 
однієї з загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Чортків-

ському районі. Службовець ТОВ, достовірно знаючи, що 
будівельні роботи в повному обсязі не виконані, вніс 
неправдиві дані в акти приймання робіт, - повідомили 
у Тернопільській обласній прокуратурі. 

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі полі-
ції. Службовцю інкримінують ч. 2 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358 
КК України. На цей час збитки відшкодовані повністю, 
зазначили у прокуратурі.

- В управління муніципальної 
інспекції звернулася мешканка 
одного з сіл Тернопільської гро-
мади. Жінка розповіла, що під час 
прогулянки її собака потрапила 
у капканоподібне знаряддя. Гру-
па інспекторів виїхала на місце 
та обстежила територію. Відтак, 
виявили заборонені знаряддя ви-
лову тварин - петлі. Вони були на 
прилеглій до приватних будинків 

території, - розповіли у Тернопіль-
ській міській раді.

Очевидці вказали на місцево-
го жителя 1981 року народження. 
З їх слів, чоловіка неодноразово 
бачили за виловом диких тварин 
на території польових і лісових 
угідь.

- У діях підозрюваного вба-
чають ознаки незаконного добу-
вання об'єктів тваринного світу, 

- розповіли у міськраді. - За це пе-
редбачена адміністративна відпо-
відальність (ст. 85-1 КУпАП). Під 
час розмови мешканець села не 
заперечував, що скоював такі дії. 

На порушника оформили 
адміністративний протокол та 
скерували його на розгляд адмі-
ністративної комісії Державної 
екологічної інспекції у Тернопіль-
ській області.

Нещастя трапилося в одному 
із сіл Зборівського району. 
Місцевого мешканця з двома 

односельчанами попросили викопати 
могилу для труни. Коли роботу 
завершили, одному із чоловіків стало 
погано. 

- Він поскаржився на біль у грудях і втратив 

свідомість, - розповіли у поліції  Тернопільської 
області. - Люди викликали швидку. Медики на-
магалися реанімувати 49-річного чоловіка, але 
не змогли. 

За життя, кажуть сусіди, потерпілий неодно-
разово скаржився на болі в ділянці серця. Розтин 
показав, що чоловік помер в результаті серцево-
го нападу.

Б’є - значить не любить
Торік тернопільські поліцейські відкрили майже сотню 

кримінальних справ проти домашніх тиранів

у Тернополі 
сфотографували 
домашніх злодіїв 

помер у власноруч викопаній могилі

Домашній пес потрапив у пастку - оштрафували селянина 
В одному з сіл Тернопільської громади муніципальна інспекція виявила мешканця, що використовував 

незаконне знаряддя ловлі тварин. У пастку потрапив домашній собака.

Рейтузи за 9 тисяч придбала 
жителька Борщівщини

Придбала зимові штани та "зняла пороби" мешканка одного з сіл району. 
І як результат - втратила 9 тисяч гривень.  

У зловживаннях підозрюють підрядника
Завищив на 100 тисяч обсяг ремонтних робіт школи 
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у польщі хочуть скасувати 
пенсії для українців

Представники націоналістичної пар-
тії «Конфедерація» в польському Сеймі 
хочуть скасувати пенсії для українців, 
які працюють у Польщі. Про це повідом-
ляє finanse.wp.pl. Згадана партія запропону-
вала скасувати угоду про соціальне забез-
печення між Польщею та Україною, яка діє 
з січня 2014 року. Тамтешні політики вва-
жають, що управління соціального страху-
вання не повинно виплачувати українцям, 
котрі працюють у Польщі, мінімальну пен-
сію. На їхню думку, це підтримає місцевий 
бізнес, звільнивши його від податків. 
колишньому віцепрезиденту 

сша пенсу немає за що і де жити
Ексвіцепрезидент США Майк Пенс 

та його дружина Карен після інавгура-
ції Джо Байдена повернулись до рідно-
го штату Індіана, де у них немає влас-
ного житла, бізнесу чи накопичень 
на майбутнє. Подробицями поділився 
Bussines Insider. Після переїзду подружжя 
оселилось в котеджі губернатора Індіани 
та давнього друга Пенса Еріка Голкомба. 
Із 2017 року Пенс жив у державній рези-
денції на території Військово-морської 
обсерваторії у Вашингтоні. Тоді він звер-
нувся до Дональда Трампа з проханням 
виділити кошти, бо не мав грошей для 
облаштування житла через банкрутство 
старшого брата. Експрезидент перераху-
вав у фонд Пенса $750 тисяч, аби подруж-
жя мало гроші на життя. Узагалі, Пенси 
довгий час житло або орендували, або їм 
допомагала держава.

пандемія загострює 
нерівність у світі 

Бідне населення планети через пан-
демію відновлюватиметься набагато 
довше, ніж багате. Пандемія також нео-
днаково позначається на представниках 
різних етнічних груп та статей, повідоми-
ли в доповіді неурядової організації Oxfam, 
передає Deutsche Welle. Зокрема, в деяких 
країнах представники етнічних меншин 
частіше помирають від коронавірусу, а най-
більшого удару зазнали ті галузі економіки, 
де надмірно представлені жінки. Водночас, 
тисяча найбагатших людей на планеті від-
новили свої статки після збитків від коро-
навірусу протягом лише 9 місяців. А найбід-
нішому населенню світу на це доведеться 
витратити, можливо, понад десятиріччя.
Торік зникло чверть мільярда 

робочих місць 
Протягом 2020 року світова еконо-

міка втратила чверть мільярда робо-
чих місць. Це вчетверо більше, ніж під час 
фінансової кризи 2008-2009 років. У світі 
було скорочено 8,8% робочого часу, що 
дорівнює 255 мільйонів повних робочих 
місць, пише Мінфін, посилаючись на до-
слідження Міжнародної організації праці. 
Утім, 71% втратили зайнятість у формі не 
безробіття, а бездіяльності. Через локдауни 
й карантинні обмеження 81 мільйон людей 
залишив ринок праці. Як наслідок, сукупні 
доходи працівників у світі скоротились на 
$3,7 трильйонів. Проблеми на ринку праці 
торкнулися більше жінок, ніж чоловіків. Та 
найбільше криза вдарила по молоді. 
в індії запровадили щорічний 

іспит на знання корів
Уряд Індії запровадив щорічний фа-

культативний іспит із дисципліни «На-
ука про корів». Пройти тест закликають 
усіх школярів, студентів та інших громадян, 
пише журнал Vice. Перший іспит відбудеть-
ся 25 лютого в онлайн-форматі. Він місти-
тиме сто питань, а пройти його можна на 12 
регіональних мовах. У міністерстві тварин-
ництва Індії пояснили, що іспит - це спроба 
збільшити інтерес людей до великої рога-
тої худоби. Водночас критики розглядають 

це як спробу політизувати тварину, яка в 
індуїзмі вважається священною. 
американська мільйонерка їсть 
котячий корм задля економії

50-річна Емі Елізабет із Лас-Вегаса, 
статки якої сягають близько $5,3 млн., 
відмовляється витратити зайвий цент 
понад щомісячний бюджет у $1 тис. Вона 
заощаджує гроші, де тільки може, пише 
Mirror. Жінка називає себе «найощадливі-
шим мільйонером у світі». Вона ніколи не 
витрачає ані цента більше, ніж повинна, на-
віть їсть котячий корм, щоб знизити рахун-
ки. Емі стверджує, що не купує нічого ново-
го. Також частина її ощадливості полягає у 
використанні тієї ж губки до миття посуду, 
доки та зовсім не порветься. Скнара-міль-
йонерка під час поїздки в регулярні відря-
дження у Лос-Анджелес, долає по 4 години 
в кожен бік на своїй 17-річній машині, щоб 
заощадити на авіаквитку вартістю $250.
в ізраїлі знайшли фрагменти 

одягу знаті часів біблійних царів
Під час розкопок у долині Тімна на 

півдні Ізраїлю археологи знайшли фраг-
менти давніх тканин, пофарбованих у 
фіолетовий колір. Такий колір одягу ти-
сячоліттями символізував царську владу, 
або ж великі особисті багатства. Учені да-
тували тканини приблизно 1 тис. роком до 
н. е. - роками правління в Єрусалимі царів 
Давида і Соломона. Барвник виготовляли 
із нутрощів середземноморського молюс-
ка, повідомляє Express. «Це перші знайдені 
шматочки тканини часів Давида і Соломо-
на, пофарбовані престижним фіолетовим 
барвником. Прекрасний відтінок, що не 
тьмяніє, й труднощі виготовлення зробили 
його найціннішим серед барвників, який 
часто коштував дорожче золота», - розпові-
ла представниця Ізраїльського управління 
старожитностей Наама Сукенік. 

в японії стали популярні 
родичі за гроші

Замінити родича, найняти розрадни-
ка в японії легко - були б гроші. Актори в 
цій індустрії - на кшталт психологів. Так, 
молодь часто замовляє другу половинку, 
щоб показати батькам. Влаштовують і по-
становочні весілля - це коштує близько $47 
тисяч. Самотні японці наймають «сім’ю». 
Адже населення країни старіє і все більше 
людей залишаються самотніми. Обходить-
ся це недешево - $200 за одного «родича» 
на день. Самотні клієнтки іноді замовляють 
покоївок-чоловіків. Але не для прибирання 
- для того, щоб ходити з жінкою на шопінг. 
Викликають акторів і заміжні пані. Замість 
втомленого чоловіка, який вічно затри-
мується, додому приходить інший. З ним 
можна поговорити, подивитися телевізор. 
Єдине табу - інтимні послуги або порушен-
ня закону. 

прийшов на роботу - плати 
штраф: нові правила в європі 

На початку 1990-х в Україні був анек-
дот, що на прохідній потрібно брати з 
працівників плату за вхід. Сьогодні це 
вже не жарт: у деяких країнах ЄС за появу 
на робочому місці штрафують. Як пише 
DW, у Німеччині хочуть законодавчо закрі-
пити обов’язкову віддалену роботу під час 
локдауну. Медики вимагають штрафувати 
компанії, що заважають цьому. У Франції 
всі співробітники, які можуть працювати 
з дому, повинні це робити. Такий приклад 
наслідувала Бельгія. Там уряд запровадив 
перевірки і штрафи: компанії, що не від-
правили своїх співробітників у «домашні» 
офіси, мають заплатити до 48 тисяч євро. 
У Нідерландах працедавець може відмови-
ти співробітникові працювати з дому, але 
він зобов’язаний це пись-
мово обґрунтувати. В ре-
зультаті, майже половина 
співробітників працюють 
вдома навіть без оголо-
шення локдауну.

Знижені платіжки за газ 
прийдуть у березні 

Зниження ціни газу до 6,99 гривень 
за кубометр відбудеться лише у люто-
му, відповідно, платіжки з такою ціною 
українці отримають у березні. Про це за-
явив т. в. о. міністра енергетики Юрій Віт-
ренко «Економічній правді». Він пояснив: 
немає юридичного механізму, аби знизи-
ти платіжки заднім числом. При цьому, за 
його словами, об’єктивно ціна на газ у 6,99 
гривень за кубометр могла бути вже у січні. 
«Нафтогаз» та багато інших гравців купува-
ли великий обсяг газу і закачували влітку 
за значно меншою ціною, ніж 6,99 гривні за 
кубометр. Очевидно, що для багатьох ком-
паній реалізовувати газ по 6,99 - це не про-
давати в збиток», - сказав Вітренко. І додав: 
«Укргазвидобування» видобуває паливо 
із набагато меншою собівартістю, ніж 6,99 
гривень за кубометр. 

чи дозволять українцям 
подвійне громадянство

Нардепи пропонують внести зміни в 
українське законодавство, які дозволять 
мати подвійне громадянство. Відповід-
ний законопроєкт «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо правового 
забезпечення наявності іноземного грома-
дянства (підданства) у громадян України» 
зареєстрований у Верховній Раді. Автори 
документу пропонують внести зміни до 
Закону «Про громадянство», які надають 
громадянам України право отримувати гро-
мадянство (підданство) іноземної держави 
без втрати громадянства України. Запропо-
новані зміни також дозволяють іноземцям 
отримувати громадянство України без від-
мови від громадянства своєї країни.
які банкноти найпоширеніші 

у гаманцях 
Торік у готівковому обігу України пе-

ребували 723 мільйони банкнот номіна-
лом 200 гривень. Це - 24% загального обігу 
готівки, повідомили в пресслужбі Нацбанку. 
Другою найпоширенішою була банкнота 
номіналом 500 гривень - 592,2 мільйо-
ни штук. Це становить 19,7% обігу. Серед 
монет найпоширенішою були 10 копійок 
- 3,947 мільярдів штук або 29,2% монет в 
обігу. «558,5 мільярдів гривень - стільки го-
тівки перебувало в обігу в Україні на 1 січня 
цього року. З них банкнот - на 555,1 мільяр-
да - три мільярди штук; монет - на 3,2 мі-
льярди гривень - 13,5 мільярдів штук», - за-
значили в НБУ. На одного українця припали 
72 банкноти та 149 розмінних і платіжних 
обігових монет.
Майже 80% багатоповерхівок 

потребують капремонту
Щоб провести реновацію всіх україн-

ських багатоповерхових будинків, які по-
требують капітального ремонту, необхід-
но 146 мільярдів євро. Лише перший етап 
реконструкції потребує 600 тисяч євро для 
кожної багатоповерхівки і 10 тисяч євро 
- з однієї квартири. Такі дані надав радник 
голови КМДА Олег Попенко, повідомляє Ін-
терфакс-Україна. І наголосив: ці кошти по-
винні знайти самі власники житла. 

споживачі за пів року 
переплатили за «голубе паливо» 

понад 8 млрд. грн.
У другому півріччі 2020 року кожен 

побутовий користувач газу в Україні в 
середньому переплатив 670 гривень, що 
в сумі склало 8,4 мільярди. Про це повідо-

мило Міненерго. За даними відомства, про-
тягом згаданого періоду середня ціна регі-
ональних газопостачальних компаній на 
36% перевищувала ціну ГК «Нафтогаз Укра-
їни». При цьому, частка цих постачальників 
у сегменті продажу газу для потреб побуто-
вих споживачів становила понад 90%.

Заробітчан заманюватимуть 
додому дешевими грантами
Кабмін підтримав запровадження до-

помоги для «економічної реінтеграції» 
трудових мігрантів при поверненні на 
Батьківщину. Про це у своєму Telegram-ка-
налі написав прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль. «Трудові мігранти зможуть отри-
мати грантову підтримку на власну справу. 
Таку законодавчу ініціативу підтримали на 
засіданні уряду й пропонуємо на розгляд 
Верховній Раді. Документ передбачає, що 
людина, яка повернулася в Україну й хоче 
відкрити власну справу, могла б узяти на цю 
потребу до 150 тисяч гривень», - зазначив 
прем’єр. Одна з головних умов ініціативи 
полягає в тому, що людина має інвестувати 
й власні кошти в сумі не меншій, аніж та, що 
видана державою.

Нардепи хочуть повернути 
пільгові тарифи на 
електроенергію

У Раді зареєстрували проєкт постано-
ви, яким пропонується уряду повернути 
населенню пільговий тариф на перші 
100 кВт-год спожитої електроенергії, по-
відомляє УНН. Про це пише «Економічна 
правда». Ініціатори пропонують повернути 
пільгову норму за якою споживачі електро-
енергії раніше сплачували на місяць за пер-
ші 100 кВт-год по 90 копійок за кіловат, а за 
кожний наступний кВт-год - 1,68 грн. Також 
депутати пропонують встановити окремий 
тариф на електроенергію, що відпускаєть-
ся населенню для помешкань, обладнаних 
опалювальними електроустановками, і не-
газифікованих будинків - за обсяг, спожи-
тий до 3000 кВт-год на місяць.

Хліб буде ще дорожчим
Хліб в Україні скоро може зрости в 

ціні на 10-15%. Причина - подорожчання 
газу та електроенергії для виробників хліба 
і хлібобулочних виробів, яке впливає на со-
бівартість, повідомив директор Української 
асоціації постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко на фейсбук-сто-
рінці. В уряді думають, як не допустити по-
дорожчання хліба. Утім, через інтервенції 
з держрезерву та Аграрного фонду, це зро-
блять не швидко. Ціна преміальних сортів 
хліба та кондитерки зросте на 20-25%. 

коли школярі підуть на 
весняні канікули

Цьогоріч з 22 до 28 березня в шко-
лах триватимуть канікули. Також учні 
матимуть додатковий вихідний 8 березня, 
повідомляє Оглядач. 11 січня стартував 2-й 
семестр теперішнього навчального року, 
який завершиться 28 травня. У Міносвіти 
щороку рекомендують, які дати канікул 
обирати навчальним закладам. Закон доз-
воляє школам змінювати їх за власними 
потребами. Терміни канікул можуть зміню-
ватись залежно від погоди, опалення, осо-
бливостей регіону. Зважаючи на це, школа 
може сама змінювати дати відпочинку для 
дітей і призначати додатковий карантин 
або канікули.

Майже половина 
розчинної кави - підробка

Українцям радять ретельно вибра-
ти каву перед покупкою. Майже полови-
на розчинної кави в країні - фальсифікат. 
Шанс купити підробку зростає на відкритих 
ринках і через інтернет. Фактично, люди 
купують кавовий напій, що містить різні 
добавки, заявили експерт Європейської біз-
нес-асоціації Сергій Вербов і технологиня 
кавового виробництва Христина Радчук, 
передає 24 канал. Загалом, ринок фальси-
фікату цієї продукції - 40%. Аби уникнути 
підробки, фахівці рекомендують купувати 
каву в магазинах.

Україна Світ

ольга чоРНа.

nday.te.uaНовини
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Фестиваль вертепів у 
ТРЦ «Подоляни» вже 
став доброю традицією 

для Тернопільщини. Цей захід 
щороку збирає колективи 
учасників зі всієї області та 
навіть із сусідніх регіонів. Свято 
колядок об’єднує талановитих 
людей та відроджує українські 
традиції. 

- До участі в параді вертепів зголошу-
ються і професійні, й аматорські колекти-
ви, віковий склад учасників теж різний, 
наймолодшому за історію параду учас-
нику виповнилося 3 рочки, найстаршому 
– 89 років, - розповідає Михайло Полюга, 
художній керівник ансамблів «Ходаки» та 
«Веселі молодиці», заслужений праців-
ник культури України. - Але всіх єднає дух 

Різдва, колективи-суперники підтриму-
ють і вболівають один за одного, адже на 
такому святі немає переможених – лише 
переможці! На параді вертепів працює 
професійне журі, до складу якого входять 
представники організаторів, священни-
ки Православної Церкви України, які вже 
багато років підтримують цей захід, а та-
кож заслужена артистка естрадного мис-
тецтва України Олександра Бурміцька.

Організаторка фестивалю, Почесний 
консул Угорщини в Тернополі, Президент 
благодійного фонду «Подоляни» Тетяна 
Чубак переконана, відродження україн-
ських народних традицій, збереження 
культурної спадщини нашого народу є 
головним завданням для кожної свідомої 
людини, тому «Парад вертепів у Подоля-
нах» - це фестиваль, який проводять вже 
10 років поспіль. 

Щороку всі учасники заходу отриму-
ють чудові подарунки та запрошення на 
ковзанку «Ескімос», тому участь в цьому 
дійстві для дітей завжди свято. 

- Ми з радістю вже не перший рік до-
лучаємося до цього різдвяного дійства, 
- додає Михайло Полюга. – Приємно, що 
цього року визнані переможцями фес-
тивалю. Зразковий художній аматор-
ський фольклорно-обрядовий ансамбль 
«Ходаки» виборов ІІ місце на ювілейно-
му «Параді вертепів у Подолянах» та от-
римав грошову премію від організаторів 
свята. Ми щиро вдячні ТРЦ «Подоляни» 
за те, що підтримують талановитих ді-
тей, творчі колективи і дбають про куль-
турний розвиток нашого краю. Також у 
фестивалі взяв участь жіночий аматор-
ський фольклорно-обрядовий ансамбль 
«Веселі молодиці». 

Зразковий художній аматорський 
фольклорно-обрядовий ансамбль «Хо-
даки» - лауреати і переможці районних, 
обласних, всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсів і фестивалів. У складі ко-
лективу – півсотні дітей. 2020 рік був 
для «Ходаків» непростий. Адже довело-
ся скасувати багато виступів, участь у 
конкурсах та виступи за кордоном. 

- Тому у такий непростий час як ні-
коли цінуємо можливість виступити на 
сцені, поділитися своєю творчістю, - до-
дає Михайло Полюга. – А ще не переста-
ємо проводити репетиції, відроджувати 
і вивчати нові фольклорні твори. Адже 
віримо, ситуація зміниться і нас чекає 
багато цікавих мандрівок і виступів. 

Максим СКАСЬКІВ
Фото Михайла УРБАНСЬКОГО.

ФолЬклоРНо-оБРяДовий аНсаМБлЬ «ХоДаки» 
відроджує старовинні колядки 

колектив став одним із переможців 10-го ювілейного «параду вертепів у подолянах» 

У фізкультурно-
оздоровчому 
комплексі «ДЮСШ 

з ігрових видів спорту», 
що розташований на 
вулиці Братів Бойчуків, 
відбувся незвичайний 
захід під назвою 
«Тренування із зіркою». 
Гравці та тренери 
баскетбольного клубу 
«Тернопіль» зустрілися 
з уболівальниками, 
поспілкувалися та 
разом провели спільне 
тренування і товариський 
матч.

«Тренування із зіркою» – це 
всеукраїнський проєкт, метою 
якого є і пропаганда здорово-
го способу життя, і знайомство 
вболівальників зі світом про-
фесійного спорту, з улюблени-
ми гравцями, які в умовах ка-
рантинних обмежень не мають 
можливості відчувати підтрим-
ку з трибун. 

БК «Тернопіль» виступає у 
Суперлізі Паріматч, тож за під-
тримки компанії «Parimatch» та 
Федерації баскетболу України 
це свято відбулося у Файному 
місті.

- Це дуже круто та позитив-
но, що вболівальники, особли-
во юні, змогли вийти на бас-
кетбольний майданчик разом 

зі своїми кумирами, - зауважив 
головний тренер команди Дми-
тро Забірченко.

Після короткої вступної 
частини заходу професійні 
спортсмени разом з гостями 
зробили розминку, далі роз-
ділилися на команди і взяли 
участь у декількох конкурсах 
(кидки м’яча у кошик, естафе-

та). А коли вже всі добряче розі-
грілися, почалася справжня гра. 
Змагалися п’ятеро проти п’яти 
так, щоб одночасно в команді 
був один професійний гравець, 
двоє дорослих уболівальників 
і двоє дітей. Кожні 5 хвилин 
проводили заміни, аби всі охочі 
змогли взяти участь. Грали не 
заради перемоги, а заради за-

доволення і приємних емоцій. 
Перемогла дружба.

Після матчу учасники дій-
ства зробили спільне фото і 
отримали призи від спонсо-
ра. Крім цього, уболівальники 
мали можливість поспілкувати-
ся зі своїми кумирами, пофото-
графуватися із гравцями і тре-
нерами БК «Тернопіль». 

Задоволення від події отри-
мали всі: і дорослі, і малі.

– Впевнений, гра запам’ята-
ється, - поділився враженнями 
Дмитро Забірченко. - Усі «відри-
валися» на повну. Надзвичайно 
приємно було бачити емоції та 
захоплення дітей, азарт в очах 
та усмішки на обличчях. 

Діти розказали, що їм було 
цікаво та весело, що вони ще 
більше полюбили баскетбол. 
Гравці ж перед поєдинком, 
запланованим надалі без гля-
дачів, отримали своєрідне 
емоційне розвантаження та 
підтримку. 

Максим СКАСКІВ.

ТРЕНуваННя іЗ ЗіРкою
У Тернополі відбулося унікальне 

спортивне свято
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Білецька сільська рада оголошує конкурс по відбору суб’єк-
тів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки вуличного освітлення населених пунктів Білецької 
сільської ради (сіл Мшанець, Хомівка, Дітківці) з метою взят-
тя їх на баланс.

Конкурс буде проводитись 18.02.2021 року о 12.00 год за 
адресою: с. Біла, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., вул. 
Молодіжна, 19, інд. 47707.

Свої цінові пропозиції та правовстановлюючі документи (лі-
цензії) на виконання даних робіт надсилати на адресу: с. Біла, 
Тернопільський р-н., Тернопільська обл., вул. Молодіжна, 19, 
інд. 47707.

Подача конкурсних пропозицій проводиться до 15.02.2021 р.
Телефони для довідок: 
0352 42 30 31, 066 524 67 47
Веб сайт: bilecka-gromada.gov.ua

оголошЕННя пРо коНкуРс З віДБоРу 
суБ’єкТів оціНочНої ДіялЬНосТі  Для 
пРовЕДЕННя ЕкспЕРТНої гРошової 

оціНки вуличНого освіТлЕННя НасЕлЕНиХ 
пуНкТів БілЕцЬкої сілЬсЬкої РаДи

IV рівня акредитації відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» 

оголошує конкурс на заміщення посад:
- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІй-

НО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 
СИСТЕМ І УПРАВЛІННя (2 СТ.);
- СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ 

ІНФОРМАЦІйНО-
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ І 

УПРАВЛІННя;
- СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ 

МІжНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ.

Вимоги до кандидатур на посади: науко-
вий ступінькандидата наук.

Термін подання документів – один місяць 

з дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на 

ім’я ректора університету: заява про участь 
у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; 
автобіографія; засвідчені в установленому по-
рядку копії документів про вищу освіту, науко-
ві ступені і вчені звання; список наукових та 
навчально-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою. 
(Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі пода-
ють заяву на ім'я ректора, оновлений список 
наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 

46020. Детальніше з умовами конкурсу мож-
на ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за 
тел. (0352) 47-50-62.

Тернопільські актори 
активно готуються 
до прем’єри, яку 

запланували на 6 лютого. 
«Одного разу в морзі» - 
вистава за мотивами сучасної 
української п’єси «Той, що 
відчиняє двері» драматургині 
Неди Нежданної.  Авторка 
описує стилі життя двох 
героїнь – вони різні, але 
водночас схожі. Одна працює 
санітаркою у морзі, інша – 
помилковий труп.

Над виставою працювали рік. Для 
актора Дмитра Чоповського – це де-
бют у ролі режисера. Він зізнається, 
прочитав п’єсу і вона ніяк його не 
залишала. Врешті вирішив, а чому б 
не зіграти її на сцені театру. Запро-
понував колегам і вони погодилися. 
Підтримало творчу ідею Дмитра і ке-
рівництво театру. 

- Ця вистава про вибір, про те, які 
проблеми приносить свобода, про те, 

які ми пристосуванці, що не вміємо 
бути вільними, робити вибір і нести 
за нього відповідальність - розпові-
дає Дмитро Чоповський. – Вистава 
не дає відповідей, але ставить перед 
кожним із нас багато запитань. Тому 
сподіваюся, вона не залишить гляда-
чів байдужими. Ми готували її майже 
рік. Це спільна командна робота. Для 
мене це був дуже цікавий досвід. 

На сцені гратиме лише дві ак-
триси – заслужена артистка України 
Оксана Малінович та акторка Оксана 
Левків. Сюжет п’єси простий і склад-
ний водночас. У ній йдеться про двох 
жінок: санітарку Віру, яка працює у 
морзі, і Віку, яка «помилково» потра-
пила у морг як труп. Обидві жінки по-
трапляють у різні ситуації, які прояв-
ляють кожну з них по-своєму. 

- Моя героїня Віра заміжня, за 
неї вирішує все чоловік, - розповідає 
Оксана Малінович. – Вона пливе за 
течією, дуже невпевнена в собі. Не 
любить спілкуватися з людьми, тому 
пішла працювати в морг. 

- А мою героїню звати Віка, вона 
вольова жінка. Людина, яка до пев-
ного періоду намагалася влаштува-
ти свою долю, а потім – почала жити 
одним днем. Розваги і ніякої відпові-
дальності. Дві героїні дуже різні, але 
опинилися в одній ситуації, – додає 
актриса Оксана Левків. – Ми показу-
ємо, як кожна з них реагує на те, що 
відбувається, як вони шукають вихід, 
як розкривають свої характери, ого-
люють свої рани, недоліки. 

Сценографію та костюми створив 
заслужений художник України Григо-
рій Лоїк. Дмитро Чоповський - музич-
не оформлення п’єси, використовую-
чи сучасну українську музику. 

Прем’єра вистави відбудеться 
6, 7, 10, 11, 18, 27 лютого, поч. о 19 
год. Вона триває 1 годину 20 хви-
лин. Замовлення 
квитків за тел. (096) 
724-1-726. 

«оДНого РаЗу в МоРЗі»: 
театр запрошує на 

прем’єру 
чорної комедії

У ролі режисера дебютує 
актор Дмитро Чоповський

юля ТоМчишиН.

ЗаХіДНоукРаїНсЬкий 
НаціоНалЬНий уНівЕРсиТЕТ

оголошення

подаруй книги 
військовим

Бібліотекарі Тернопільської об-
ласної універсальної наукової 
бібліотеки передали військовос-

лужбовцям 44-ї окремої артилерійської 
бригади 90 художніх україномовних 
книжок, вітчизняних та зарубіжних ав-
торів, науково-популярних і довідкових 
видань. Літературу зібрали тернополяни 
в рамках постійної Всеукраїнської акції 
«Бібліотека українського воїна», запо-
чаткованої у 2015 році. Усі охочі можуть 
приносити книжки у відділ міського або-
нементу книгозбірні за адресою: м. Тер-
нопіль, бульвар Т. Шевченка,15,тел. 52-
03-74, (096) 3673155.

* * * * *
у бібліотеці - заняття для 

наймолодших

У Тернопільській обласній біблі-
отеці для молоді щовівторка о 
16:00 проводитимуть  розвива-

ючі заняття для дітей 4-6 років. Відвіду-
вати їх зможуть всі охочі тернополяни, 
які оформили читацький квиток на 2021 
рік. Зустрічі відбуватимуться  у мульти-
медійній кімнаті “Розумна дитина” (2-й 
поверх бібліотеки).

У книгозбірні започаткували комплек-
сну  програму “З дітьми і для дітей: готу-
ємось до школи, розвиваємося з допомо-
гою казок, вправ та ігор”. Мета цих занять 
- розвиток активної пізнавальної діяльно-
сті дитини, її мислення, мовлення, уяви, 
уваги, пам’яті та комунікативних навичок. 

* * * * *
підлітків запрошують на 
курси із робототехніки

У мультимедійній лабораторії 
«МедіаСтарт», що на вулиці Д.
Нечая, 29, стартують безкоштов-

ні курси із робототехніки для дітей (10-
13 років) та молоді (14+). На заняттях 
відвідувачі курсів розвиватимуть техніч-
ну творчість, на практиці знайомляться 
з фізикою та механікою, навчатимуться 
розробляти алгоритми та створювати 
власних роботів. Курс розрахований на 
дві вікові категорії – діти (10-13 років) та 
молодь (14+). Ментор курсу - кандидат 
технічних наук Андрій Пальчик. Заняття 
відбуватимуться із дотриманням каран-
тинних вимог. Кількість учасників у гру-
пі до 10 осіб.
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...Заміж Зоська не 
вийшла. Була мовчазною, 
міцною і найвищою 
з-поміж сільських дівчат. 
Тому прозвали «вежа». 
Простакувату Зоську 
хлопці оминали. Так і 
залишилася без пари. 

Роботи Зоська не боялася. І в 
колгоспі працювала, і господарці 
лад давала. Допомоги не очікува-
ла. Родичі, хоч і були, проте неохо-
че признавалися навіть тоді, коли 
батько з матір’ю були живі. А потім 
наче й зовсім забули про Зоську. 

Іншу частину родини життя 
розкидало по світах. Когось у си-
біри, когось – в еміграцію. І про 
тих, і про інших говорили в хаті 
майже пошепки. Зрідка приходи-
ли листи з-за кордону. Їх перечи-
тували по декілька разів і ховали 
в стару дерев’яну шкатулку... 

...Яринка не раз ночувала в су-
сідів, коли п’яний батько здіймав 
у хаті бучу. І дільничний, і голова 
сільради проводили відповідні 
бесіди, совістили, погрожували 
«закрити на п’ятнадцять діб». 
Вистачало ненадовго. Без пляш-
ки Володька жити не міг. Як Ма-
рина витримувала паскудний чо-
ловіків характер і побої - ніхто не 
знав. Донька також на собі відчу-
ла тяжку батькову руку. 

Коли Яринка була в першому 
класі, мама завагітніла. Дівчинка 
хотіла братика. Гадала, коли він 
виросте, захищатиме її з мамою 
від батька. Та дитини Марина не 
виносила. І сама зі світу пішла. 
Володька казав, що впала з дра-
бини, начебто зле стало, сильно 
вдарилася. Мало хто в це не ві-
рив. Селом пішов поголос:

- Таки добив той пияк свою 
жінку. І дитину ненароджену 
стратив. 

Володьку сторонилися, 
Яринку - шкодували. Після смер-
ті дружини Володька деякий час 
не пив багато. А потім знову по-
чалося...

Яринка, як і раніше, втікала 
від батька. Часто ходила на ма-
мину могилу. Розповідала свої 
жалі й плакала. Там і застала її 
Зоська - також нерідко навідува-
лась на батьківські могили. 

- Не боїшся сама на цвинтарі 
бути? - запитала Яринку.

- Ні. 
- Вечоріє. Тобі додому пора. 
Дівчинка схилила голову й 

тихо заплакала. 
- Ти їла що-небудь?
- В школі обідала. 
- Голодна, значить. Ходімо. 
Зоська пригощала Яринку 

вареною картоплею з кислим 
молоком. Вишпортала з шухляди 
кілька цукерок.

- На здачу дали. Я й забула 
про них. Бери, Ярино. 

Коли майже стемніло, прове-
ла Яринку додому. Володька вже 
спав. 

- Якщо того... батько нап’єть-
ся, прибігай до мене. 

Яринка не раз робила уроки в 
Зосьчиній хаті. Володька дізнав-
ся, куди тікає донька. Прийшов 
до Зоськи на розбірки. Але та, 
наче важка артилерія, посунула 
на чолов’ягу. Вирішив не випро-
бовувати на собі Зосьчин гнів...

Якось дівчинка залишилася 
в Зоськи ночувати. До Володьки 
прийшли «друзі». Пиячили довго. 

Зоська нагодувала Яринку, 
постелила. Але дівчатко сон не 
брав. Зоська тихенько прочини-
ла двері й побачила, що Яринка 
сидить на ліжку й дивиться у ві-
кно. 

- Ти чому не спиш? До школи 
вранці вставати треба. 

- У вас так добре. Розкажіть 
мені щось. 

- Та я... нічого такого не знаю. 
- Розкажіть казку про маму. 
- Ну, ти вже велика. Хто в дру-

гому класі дітям казки розказує?
Казок Зоська не знала. Хіба 

що про козу-дерезу чи солом’я-
ного бичка. І то толком не пам’я-
тала. А казку про маму... Щось 
придумала б, але ж не знає, як то 
бути мамою. Пригадала своє ди-
тинство, свою маму...

- Жила-була мама. У неї завж-
ди було багато роботи. І тільки в 
свято мала трохи вільного часу. 
Мама любила свята. Особливо 
великі. Тоді хата пахла свіжим 
хлібом. Коли мама ставила хліб у 
піч - хрестила його, а коли витя-
гувала - усміхалася. Мама рідко 
усміхалася. Але до хліба - завж-
ди...

...Володьки не стало через 
кілька років після смерті дружи-
ни. Взимку не дійшов п’яний до-
дому. Замерз. Яринка зовсім оси-
ротіла. Ніхто з родини дівчинку 
до себе не взяв. У сільській раді 
вирішили відправити до інтер-
нату. 

Зоська останніми словами 
поносила покійного Володьку, 
не боячись гріха. Вона звикла до 
Яринки...

У неділю Зоська зібралася до 
міста. Поклала в сумку яблука, 
спекла паляничок. У місті купить 
цукерок. Навідається до Яринки. 

Дівчинка зустріла Зоську, 
наче рідну душу. Розповіла, що 
до інших дітей приїжджають 
родичі, а до неї ніхто. Зоська аж 
сльозу пустила. 

- Не переживай, я запитаю 
твою вчительку, чи можна тебе 
на канікули забирати. Якщо тре-
ба, розписку напишу. 

В селі було невтямки: з якого 
дива Зоська за Яринку печеться. 
Та люди поговорили й переста-
ли. 

А невдовзі з’явилася набага-
то цікавіша тема. Родичка, яка 
жила за океаном, заповіла Зосьці 
своє добро. Благо, часи змінили-
ся, і жінці не пропонували від-
мовитися від спадщини. Зоська 
розгубилася. Не очікувала тако-
го дарунка. І не знала, що з тими 
грішми робити.

Почувши таку новину, своя-
ки, які роками цуралися Зоськи, 
один за одним зачастили на її 
обійстя. Почали цікавитися, як 
живе, чи потрібно щось допомог-
ти. Зоська їх відразу розкусила. 
Візитам не раділа. В гості не за-
прошувала. 

А троюрідний брат безцере-
монно заявив, мовляв, оскільки 
Зоська самотня, то повинна до-
помогти його дітям. 

- Я маю кому допомагати! - 
відрубала. 

- Доньці того пияка? Хто вона 

тобі? Та вона тебе використає і... 
Розлючена Зоська показала 

родичеві на хвіртку. 
...Ярина закінчувала школу. В 

атестаті майже все «відмінно». 
- Куди вступати будеш? - за-

питала Зоська. 
- Нікуди. Роботу шукатиму. 
- Наробитися ще встигнеш. 

Вчитися тобі треба. Я допоможу. 
Треба ж на щось ті гроші дарова-
ні пускати. 

Ярина віднікувалася. Зоська 
наполягала. Ярина вступила в ін-
ститут. На історичний факультет. 
Зоська раділа, наче то її рідна ди-
тина «вченою буде». 

Зоська Ярині допомагала, 
хоча до грошей ставилася ощад-
ливо. І Ярину того вчила. Вирі-
шила: все, що має, Ярині запо-
вість. 

Після закінчення інституту 
Ярина залишилася працювати у 
великому місті. У вихідні часто 
навідувалася до Зоськи. А якось 
приїхала зі своїм нареченим.

- Михайле, я хочу познайоми-
ти тебе зі своєю мамою... назва-
ною мамою. 

Зоська, почувши таке, від не-
сподіванки присіла на лавку. А 
опанувавши себе, щасливо мо-
вила:

- Як добре, що я нині борщу 
наварила... 

...Сумувати на пенсії Зосьці 
ніколи. Господарку треба обхо-
дити. Ярина з чоловіком часто у 
вихідні приїжджали. Михайло-
ві батьки навідувались. А коли 
народилася Зорянка, ще більше 
клопотів стало. Коли мала тро-
шки підросла, Ярина деколи її в 
Зоськи залишала.

У неділю Зоська брала ді-
вчатко до церкви. 

- Ти ба, як гонорово несе себе 
«вежа», - перешіптувалися моло-
диці. 

- Чужим добро віддала, а ро-
дині - дулю...

- А родина її бачила, поки 
спадщини не було?..

Зорянка щось щебетала, 
стрибала, сміялася.

- Бабусю, бабусю, розкажи 
казку. Але не про козу-дерезу, - 
просила. 

Зоська усміхнулася. Взяла ді-
вчатко за руку. 

- Добре, добре, пізніше розка-
жу казку про маму. 
А зараз будь тихо. 
Бозя чемних діток 
любить...
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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: зразковий художній ансамбль танцю «Ольвія» Лановецького міського 
комунального будинку дитячої та юнацької творчості. Керівник - Ольга Голишева. Колектив - лауреат гран-прі на 

Міжнарожному фестивалі «Georgia star» 2020 року.

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ

Ольга ЧОРНА

Крилом 
смереки 
вітер
Туман 
перео-
рав.
Ко-
лючки 
гостро 
сві-
тять,
Поски-
блена 
пора...
Замети, 
чи наме-
ти
Попере-

К р у т и
Історіє наша забута!
Пам'яте наша стерта!
Згадаймо сьогодні Крути,
Двобій між життям і смертю.
Холодні окопи січневі
Не гріли промерзлі душі.
Розстріляний цвіт юначий
Згадати, пам'яте, мусиш!
Як страшно усе змішалось
В пекельній отій коловерті...
...І ось вони перед нами
На фотографії смерті.
Триста - під вітром колос!
Триста - луною в полі!..
Скільки дітей погублено
В твоїй, Україно, долі!
Згадаймо усіх поіменно.
Хоч пам'ять імен не трима.
Давно імена їх сховала
В кривавих снігах зима.
З них кожен твій син, Україно!
Кровинко твоя мала!
І квітне червона калина, 
Де кров їх колись текла...
Історіє наша забута!
Пам'яте наша стерта...
Згадаймо про вічні Крути -
Офіру за наше безсмертя!

* * * * *
 Горять призахідно сніги
В тремтливім 

сонячнім промінні.
І від дерев ажурні тіні
Лягли на вбілені луги.
Синіє ліс, неначе сон...
Щось кожній деревині сниться...
Дзвінка, ніби весна, синиця
Все підлітає до вікон.
Прожито день. Іще один
З календаря листок зірвати...
А потім довго мудрувати
Над безкінечністю годин...

В і х о л а
Я зібралася і приїхала.
Як нелегко вдалося це...
Божевільна січнева віхола
Закриває моє лице...

І нічого уже не видко.
Відлітають слова назад...
Дзеленчить під вітрами шибка
Замітає сліди снігопад...

В коловерті років прийдешніх,
Коли вляжеться біль на дні -
Дні оці розцвітуть, як черешні,
Розцвітуть лиш мені одній...

Так спокійно. Ні краплі жалю...
Ніби небо - лиш голубе!..
Тільки січень вітрами прожалює
І ховає назавжди тебе…

Ганна КОСТІВ-ГУСКА.

Казка про 
маму

Сокровенне

Зоська пекла, варила, прибирала - чекала гостей. Ярина з чоловіком і дітьми 
мають приїхати. Колись вона по-доброму заздрила, коли в сусідів на гостину 

збиралася велика родина. Бо відколи померли батьки Зоська сама святкувала... 

Чудернацька 
погода, як для 
зими: до обіду – 

сніг, після обіду – дощ і 
тумани щоночі. Негода 
залишала відбиток на її 
самопочутті, чи не тому 
Юлі так не хотілося вранці 
прокидатися.

Все село, покрите безпро-
світною сірявою густого ту-
ману, ще спало, а їй вже треба 
було швиденько збиратися на 
роботу. Перша електричка їде о 
шостій двадцять, а поки ще пе-
ресяде на маршрутку, якраз на 
восьму встигне на роботу. І так 
щоранку. Ввечері – та сама ж 
картина. Повертається з роботи 
– надворі темінь, тож чимдуж 
прибавляє хід, щоб якнайш-
видше потрапити до теплого 
дому. Вона відразу, не знімаючи 
куртки, вмикає в розетку елек-
трочайник і, поки той нагріва-
ється, знімає верхній одяг та 
взуття й зручно вмощується у 
м’якому кріслі поряд із вікном. 
Юля любить дивитися крізь 
нього, хоч у такий пізній час ву-
лицею вже мало хто ходить.

Дівчина поринає у свої мрії, 
з яких її буденно виводить по-
свистування чайника.

Чашка з гарячою кавою ро-
зігріла її холодні руки. Від за-
доволення дівчина заплющила 
очі та усміхнулася. Вона любила 
тепло і вкотре ловила себе на 
думці, як іноді небагато потріб-
но для щастя, бодай миттєвого.

Ранок наступного дня в 
електричці видався куди гамір-
нішим, аніж попередні. Після 
різдвяних свят люди сім’ями 
роз’їжджалися по роботах, шко-
лах…

Юля мовчки спостерігала то 
за одним сімейством, то за ін-
шим, аж поки її погляд не зупи-
нився на світловолосому хлоп-
чині років дев’яти-десяти, який 
постійно дивився у вікно, міцно 
спершись на плече чоловіка, що 
дрімав поряд.

- Тату, а коли ми знову до 

бабусі поїдемо? Мені так спо-
добалося колядувати разом із 
хлопцями, - відірвавши погляд 
від вікна, запитав світловоло-
сик, як його подумки «охрести-
ла» Юля.

- Обіцяю, що тепер при-
їжджатимемо в село частіше. 
Може, і наступними вихідними.

Хлопчик усміхнувся, а в його 
очах блиснули сльози. І погляд 
став радісно-сумним водночас. 
Очі хлопчини видались Юлі 
дуже знайомими. Та враз її наче 
струмом вдарило: це ж, мабуть, 
син Оксани із сусіднього села. 
Вони в одній школі вчилися і 
навіть дружили колись. А мину-
лого року Оксани не стало – рак 
став вироком для молодої жін-
ки. Юля не була тоді на похороні 
– захворіла коронавірусом. Тому 
й не дивно, що не знала ані чо-
ловіка, ні сина Оксани. Вони рід-
ко з’являлися на її малій бать-
ківщині, бо жили аж у столиці. 
Тепер, очевидно, до її батьків у 
гості навідувались. Бідолашні. 
Як їм без дружини і матері?

Думки так і «посунули» одна 
за одною.

- Тьотю, може вам водички? 
Ви так зблідли… - порушив діа-
лог її думок хлопчина.

- Ні, сонечко, дякую, не тре-
ба. Все гаразд, - відповіла Юля.

У хлопчика на віях забрині-
ли сльози.

- Пробач, я тебе чимось обра-
зила? – збентежилася Юля.

- Та ні, що ви. Просто його 
тільки мама так називала. Со-
нечком, – пояснив батько хлоп-
чини.

Вже тоді Юля наважилася 
запитати, чи попутники є сином 
і чоловіком її шкільної подруги. 
Як виявилося, так. Розговори-
лися, згадали про Оксану, поп-
лакали.

Через тиждень вони знову 
зустрілися в електричці.

- Ми тепер щотижня їздити-

мемо до бабусі в село, - наче ви-
правдовувався Антон. – Переїха-
ли зі столиці поближче до рідні, 
мене в іншу філію перевели.

Від цієї звістки у Юлі серце 
стиснулося, немов його хтось 
лещатами затиснув. По-домаш-
ньому тепло і затишно було 
їй поряд з ними, хоч і знайомі 
лише віднедавна.

У свої тридцять два дівчина 
ще не була заміжньою. Парубки 

не поспішали кликати її заміж – 
гучних компаній не любила, на 
дискотеки не ходила, тож ніде 
та й ніколи їй було шукати су-
дженого. Юля всю себе віддава-
ла роботі, яка розфарбовувала 
її сірі будні. Батьки вже п’ять 
років, як за кордон мотаються. 
Хіба що пес Алмаз вірно і щиро 
чекає на неї щовечора з роботи. 
Більше нікому.

…Юля знову поверталася з 

роботи крізь морок густого ту-
ману. Усміхнулася. А й справді, 
яка чудернацька цьогоріч зима. 
Та вона вже не бентежила дів-
чину. Навпаки, щось казкове й 
магічне тепер вбачала Юля у 
цій непередбачуваній порі року. 
Крізь пітьму ночі, минаючи 
сусідські будиночки, у своєму 
ще здалеку помітила яскравий 
вогник. Як це чудово, коли тебе 
вдома хтось чекає, - подумала, 
відчиняючи двері до своєї оселі.

У каміні палахкотіли дрова, 
з кухні доносились чудові аро-
мати.

- Сюрприз, - водночас вигук-
нули двоє її чоловіків. – З днем 
народження!

Юля, розчулена до сліз та-
кою увагою, міцно обійняла 
своїх світловолосих красенів 
– маленького Артемка і дорос-
лого Антона. Відчуття теплоти 
і домашнього затишку знову 
огорнуло її, розсіваючи і зали-
шаючи далеко позаду туман її 
самотності…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

(Десятій річниці від смерті моєї мами 
Дриботій Надії Миколаївни присвячую)
Вже десять, мамо, уявляєш - десять... 

Вчора тримала сина на руках і зловила 
себе на думці, як би було добре, коли б ти 
ще жила. Ми би приїхали на вихідні, ти 

б щось приготувала смачненького і говорили 
би й говорили... Ти би тішилась внуком, хата б 
повнилась сміхом і пустощами. 

А, знаєш, час таки направду лікує. Але все одно тебе не ви-
стачає, і байдуже, що мені тридцять. Байдуже, що минуло від 
твоєї смерті десять років, бо мені іноді так сильно хочеться 
мати тебе, мамо. 

Ти снилась мені колись часто, я бігла до тебе, розповіда-
ла, що ти занедужала на хворобу, від якої немає ліків, що ми 
вже знали: ти скоро помреш. Та тобі того не казали... А зранку 

я прокидалась і було дуже порожньо, самотньо й страшно - 
бо тебе вже нема. 

Ще вчора ти була тут, запитувала мене про навчання і 
друзів, що я їла, чи треба мені щось купити, чи ще маю гроші. 
А через якийсь місяць тебе не стало... Це дуже важко зрозумі-
ти, сприйняти й усвідомити: як же так, ще вчора ми говори-
ли, а сьогодні мені телефонують і кажуть, що мама померла... 
Ще кімнати пахнуть твоїм ароматом, твої пальта висять на 
своїх звичних місцях, у твоїх записниках - нові плани... 

Похорон, чужі люди, краплі якісь мені капають заспокій-
ливі, сумний спів, церква, цвинтар, голоси.... Потім я лікува-
лась, довго лікувалась, адже нічого не проходить безслідно. 
А тепер? 

Тепер той різкий, колючий, пронизливий, крикливий 
біль вже притих, натомість прийшов світанок спогадів, де 

ти ще молода, а я зовсім мала, чекаю тебе з роботи, біжу на-
зустріч, ти даєш мені морозиво й цукерки. Потім розчісуєш 
мене, заплітаєш, співаєш «Ой, чий то кінь стоїть…». А ще ми 
йдемо разом святити паску, ти прикрашаєш кошик, хата пах-
не свіжовипраними шторами. Прикрашаєш образи накро-
хмаленими вишитими рушниками... Я тобі щось балакаю-ба-
лакаю про школу, вчителів, однокласника, який тягнув за 
коси, хвалюся оцінками, мрію стати журналістом... Тепло стає 
від спогадів, затишно, так наче ти прийшла і погладила мене 
по голові перед сном, й сказала: «Буде добре, все буде добре».

Знаєш, дещо вдалося, дечого іще не вдалось досягти у 
житті. І на цвинтарі буваю не так часто, як хотілось би... Як 
бракує тебе, мамо, як бракує... Та ти і досі жива - в пам’яті, в 
серці, у зорях, у спогадах наших щасливих світлих днів...

Неля ДРИБОТІЙ. 

Любов розвіяла туманОповідання

Лист до мами  Ти і досі жива: 
в пам’яті, в серці, у зорях… 

Чарівний танець…
Здається, разом в парах 

Кружляють хмари, вітер, блискавиці, 
Грім виграває на золотих литаврах, 

Бо танець - це велика таємниця…
Лунає музика, і наче виростають крила. 

І хочеться летіти в далі неозорі. 
А вітер дме у сонячні вітрила, 

Танцюють діти… танцює світ
І струшує до ніг сріблясті зорі…
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Великий футбол 
повертається вже 

у лютому
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та 

час початку матчів 14, 15 та 16 турів УПЛ.

14 Тур
13 лютого (субота)

Минай – Львів 14:00
Зоря – Десна 14:00
Колос – Шахтар 17:00
Динамо – Олімпік 17:00

14 лютого (неділя)
Маріуполь – Олександрія 14:00
Рух – Ворскла 17:00
Дніпро-1 – Інгулець 17:00

15 Тур
19 лютого (п’ятниця)

Олімпік – Дніпро-1 19:00
20 лютого (субота)

Маріуполь – Зоря 14:00
Олександрія – Минай 17:00
Львів – Колос 19:30

21 лютого (неділя)
Інгулець – Ворскла 14:00
Шахтар – Рух 17:00
Десна – Динамо 19:30

16 Тур
26 лютого (п’ятниця)

Десна – Інгулець 19:00
27 лютого (субота)

Маріуполь – Дніпро-1 14:00
Ворскла – Олександрія 17:00
Колос – Рух 19:30

28 лютого (неділя)
Минай – Олімпік 14:00
Шахтар – Зоря 17:00
Львів – Динамо 19:30

Після першого кола «Динамо» одноосібно очо-
лює турнірну таблицю. Кияни набрали 30 очок. 
«Шахтар», який на другому місці, відстає всього 
на один бал. Аутсайдером УПЛ є «Дніпро-1», який 
набрав 8 очок.

З 24 по 31 січня в 
польському Душники-
Здруй відбувся відкритий 

чемпіонат Європи-2021 
з біатлону. Спортсмени 
розіграли вісім комплектів 
медалей в індивідуальних 
гонках, спринтах, персьютах і 
змішаних естафетах.

На цих змаганнях більшість збір-
них були представлені резервними 
складами, тому напівоснова збірної 
України на папері виглядала однією 
з головних претендентів на перемо-
гу в медальному заліку. 

Жіноча індивідуальна гонка, яка 
відкривала програму ЧЄ, принес-
ла Україні першу медаль. 26-річна 
Анастасія Меркушина закрила всі 
20 мішеней і стала віце-чемпіонкою 
Європи.

У наступних чотирьох особистих 
гонках наші біатлоністи залишили-
ся без медалей. 

Згодом у чоловічому персьюті 
Артему Примі довелося тричі зазир-
нути на штрафне коло, але в той же 
час він порадував хорошою швидкі-
стю. На останньому вогневому рубе-
жі помилялися абсолютно всі ліде-
ри, тому Прима і чех Міхал Крчмарж 
після одного промаху розіграли між 
собою золото і срібло на останньому 
колі. Причому, українець відірвався 
від суперника і впевнено виграв 

довгоочікувану медаль.
Перед останньою гонкою у збір-

ної України був шанс виграти за-
гальний медальний залік чемпіона-
ту Європи, але для цього потрібно 
було здобути друге золото. У зміша-
ній естафеті українці були у числі 
головних фаворитів.

Непогано проявила себе на пер-
шому етапі Ірина Петренко. Вона 
двічі використала по одному запас-
ному патрону і передала естафету 
Віті Семеренко сьомою, в 14 секун-
дах від лідера. А ось на цьому етапі 
наша 35-річна біатлоністка була на 
межі штрафного кола, проте, на ща-
стя, уникла зайвих метрів дистанції.

Мабуть, найкраще проявив себе 
Богдан Цимбал. Використавши всьо-
го один запасний патрон на стрільбі 
лежачи, він підняв нашу команду з 
дев'ятого на третє місце і відправив 
Артема Приму на дистанцію з 15-се-
кундним відставанням від лідера.

На жаль, Примі не вдалося нав'я-
зати боротьбу норвежцю Баккену 
і німцеві Наврату на останньому 
етапі. У підсумку Україна поповнила 
медальну скарбничку бронзою.

Перше місце у підсумковому ме-
дальному заліку розділили збірні 
Латвії та Польщі, які здобули хоч 
і по дві нагороди, але зате обидві 
вищої проби. Найбільше медалей у 
норвежців – 7, вони розташували-
ся на третьому рядку, відразу над 
Україною.

Приємно, що у нашої команди 
повний медальний комплект: срі-
бло Анастасії Меркушиної в інди-
відуальній гонці, золото Артема 
Прими в гонці переслідування і ко-
мандна бронза в класичній зміша-
ній естафеті.

Далі в світовому біатлоні неве-
лика пауза, після якої 10 лютого в 
словенській Поклюці стартує го-
ловний старт сезону – чемпіонат 
світу-2021, на якому буде розіграно 
відразу 12 комплектів нагород.

З Душніків до Словенії від-
правляються Артем Прима, Артем 
Тищенко, Богдан Цимбал, Віта Се-
меренко та Анастасія Меркушина. 
Крім них нашу збірну представлять 
Дмитро Підручний, Антон Дудчен-
ко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Оле-
на Підгрушна і Валя Семеренко.

* * * * *
У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування ква-

ліфікаційного раунду Євро-2023 U-21.
53 молодіжних збірних будуть змагатися за 14 місць 

у фінальній частині Євро-2023, який пройде у Румунії та 
Грузії (прим. - ці команди автоматично потрапляють на 
турнір). Участь у чемпіонаті Європи зможуть брати гравці, 
народжені не раніше 1 січня 2000 року.

Згідно з результатами жеребкування кваліфікації, збір-
на України U21 потрапила у групу H. Наша команда зіграє 
проти Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських ос-
тровів та Вірменії.

* * * * *
Союз європейських футбольних асоціацій розраховує 

провести Євро-2020 у 12 містах, як і було заплановано. За-
значається, що УЄФА підтримує контакти з організаторами 
з усіх 12 міст і вони висловлюють намір провести турнір, 
навіть якщо буде обмежено кількість вболівальників на 
стадіонах. План УЄФА на випадок надзвичайних ситуацій 
передбачає чотири основні варіанти: повні стадіони, 75, 50 
та 25-відстокова заповненість трибун.

Наразі УЄФА не підтримує варіанти з можливим пере-
несенням турніру і проведенням його в одній-двох країнах.

Спортивна слава 
Тернопілля

Чемпіонат України із зимових 
видів спорту (лижні перегони, 
біатлон) серед спортсменів з 

ураженнями опорно-рухового апарату та 
порушеннями зору з 18 до 23 січня 2021 
року відбувся у селі Яворів на Львівщині.

Серед чоловіків в категорії "сидячі", клас LW 10-
12, тернополянин Тарас Радь здобув чотири меда-
лі, з яких дві золотих – у біатлоні та одну срібну і 
одну бронзову – у лижних гонках. 

* * * * *
29 січня на учбово-спортивній базі в Тисовці від-

булась спринтерська гонки чемпіонату України се-
ред юніорів. Найкращий результат серед тернопо-
лян показав Віталій Мандзин, який з відставанням 
в 29 секунд від лідера на фініш прийшов третім.

* * * * *
Упродовж трьох днів у Тернополі проходив турнір з 

волейболу «Кубок Галичини-2021». 
Участь у змаганнях взяли 5 чоловічих команд зі 

Львова, Вінниці, Донеччини та Тернополя.
За результатами ігор переможцем турніру стала 

тернопільська волейбольна команда «ДСО-ЗУНУ-ДИ-
НАМО». У фіналі її суперниками були гравці ВК «МХП 
ВІННИЦЯ». Тернополяни обіграли їх з рахунком 3:0.

* * * * *
Тернопільські легкоатлети завершили свій ви-

ступ на Чемпіонаті України з легкої атлетики у 
приміщенні серед юніорів, що проходив 27-28 січ-
ня в Сумах.

Нашим спортсменам вдалось завоювати дві зо-
лоті нагороди. У забігу на 2000 метрів з перешко-
дами серед чоловіків тріумфував Віктор Гнатів, а 
на тій же дистанції, але серед жінок, перемогу здо-
була Тетяна Когут.

Одразу в чотирьох 
вікових категоріях буде 
проведений чемпіонат 
області 2021 року серед 
ветеранів. Про це домо-
вилися представники ко-
манд на нараді Асоціації 
футболу Тернопільщини.

Змагання пройдуть у вікових кате-
горіях понад 40, 45, 50 і 55 років. Пер-
шими на старт вийдуть наймолодші 
40-річні ветерани, які свої поєдинки 
розпочнуть 6-7 лютого. Чемпіонат 
проходитиме у два етапи. Спершу 
відбудуться групові змагання, а через 
тиждень – фінальна частина. У турні-
рі цієї вікової категорії можуть брати 
участь футболісти 1981 року народ-
ження і старші. Також дозволяється 
участь одного гравця з іншої області.

У віковій категорії 40+ зголо-
силися позмагатися вісім ветеран-
ських команд, яких жеребкуванням 
розподілено на дві групи. До першої 
увійшли: ФК «Гаї Шевченківські-1» 
(Байковецька громада), «Збруч» (Під-
волочиськ), «Нічлава» (Копичинці), 
«Ветеран» (Тернопільський район), 
до другої – ФК «Гаї Шевченківські-2» 
(Байковецька громада), «Ветеран 
40+» («Агропродсервіс»), ФК «Трибу-

хівці», ФК «Ланівці ОТГ».
Командам, які мають бажання 

брати участь у ветеранському чемпіо-
наті (45, 50 і 55+), можуть звертатися 
через своїх представників до голови 
комітету ветеранського футболу Асо-
ціації футболу Тернопільщини Івана 
Володимировича Сокола (тел.: 097-
168-25-82).

* * * * *
Також на нараді були запропонова-

ні так звані «маяки», за якими прохо-
дитиме підготовка до нового футболь-
ного сезону. Вирішили повернутися 
до проведення футбольних змагань у 
трьох лігах, як це було в 2019 році. Дві 
ліги (вищу і першу) сформують коман-
ди, які в них виступали минулого року, 
а також за регламентом отримали пра-
во підвищитися в класі.

За попередніми напрацювання-
ми вищу лігу сформують команди: 
«Агрон» (Великогаївська громада), 
«Медобори» (Зелене), «Збруч» (Під-
волочиськ), «Дністер» (Заліщики), 
«Зоря» (Хоростків), «Агронива» 
(Тернопіль), «Колос» (Бучач), «Рідна 
Борщівщина» (Борщів), «Поділля» 
(Васильківці), ФК «Нараїв». Решта ко-
манд за попередніми планами грати-

муть у першій лізі: ФК «Трибухівці», 
«Вікнини» (Вікно), «Нива» (Підгайці), 
«Колос» (Зборів), «Нива» (Городни-
ця), «Кристал-U-19» (Чортків), «Хат-
ки» (Бережани-Саранчуки). Відкрите 
питання по командах з Мельниці-По-
дільської та Острову (Тернопільський 
район). А другу лігу сформують но-
вачки: ФК «Збараж», «Поділля» (В. 
Березовиця), ФК «Плотича» (Білецька 
громада), ФК «Скалат-ОТГ», ФК «Виш-
нівець», ФК «Присівці« (Зборівський 
район), «Колос-Бровар» (Сидорів), ко-
манди з Кременця та Копичинців.

Це – попередній поділ команд на 
ліги, адже ряд колективів повідомили 
Асоціацію футболу Тернопільщини, 
що кінцеве рішення щодо участі буде 
прийнято найближчим часом. Відпо-
відно остаточний склад учасників у 
кожній лізі буде прийнято на наступ-
ній підсумковій нараді, яка відбудеть-
ся в 10-х числах березня. За основу 
братимуться ліги з кількістю команд: 
вища – десять, перша і друга – міні-
мум по вісім. 

Поки що не названо конкретної 
дати початку чемпіонату області 
2021 року, орієнтовно йдеться про 
20-ті числа квітня, з врахуванням по-
годних умов.

Тернопільський футбол

Спортарена

Українські біатлоністи – четверті у Європі
Україні не вистачило одного золота для перемоги у медальному заліку
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яблуко - один із найпопулярніших фруктів 
у світі, а його шкірка - багате джерело 
вітамінів. Щодня з'їдаючи яблуко зі 

шкіркою, можна скинути вагу, запобігти 
хворобам і вилікувати різні нездужання.

«Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар не буває», - у 
цій відомій приказці є частка правди. Всі частини яблу-
ка: шкірка, насіння, середина - корисні для здоров’я. На-
сіння багате не тільки на йод, а й на цінні мінерали та 
вітаміни. Досить щодня з'їдати 5 яблучних насінин, щоб 
поповнити запас цінних речовин в організмі.

Шкірка яблук теж дуже корисна: вона є джерелом ба-
гатьох вітамінів, в тому числі А і С. Половина кількості 
вітаміну С міститься саме в яблучній шкірці.

контроль ваги
Багато проблем зі здоров'ям пов'язані з надмірною 

вагою: серцеві захворювання, інсульт, високий кров'я-
ний тиск, діабет другого типу. Щоб керувати своєю 
вагою і поліпшити загальний стан здоров'я, лікарі ре-
комендують дієту, багату клітковиною. Їжа з високим 
вмістом клітковини наповнює шлунок, не насичуючи 
організм зайвими калоріями. Яблучна шкірка містить їс-
тівне волокно, яке робить цей фрукт ідеальним для зни-
ження ваги. Раціон, в який входить яблуко зі шкіркою, 
покращує роботу кишечника, допомагає підтримувати 
здоров’я серцево-судинної і травної систем. 

скажіть «Ні!» діабету
Шкірка яблук допомагає зменшити ризик розвитку 

діабету. Дослідження з участю близько 190 тис. людей 
показало, що ті, хто їв яблука три рази на тиждень, мали 
на 7% менший ризик розвитку цукрового діабету 2 типу, 
в порівнянні з тими, хто цього не робив. Поліфеноли, що 
містяться в яблуках, впливають на процес травлення і 
всмоктування вуглеводів, а це, у свою чергу, покращує 
регулювання рівня цукру в крові. Крім того, шкірка 
яблук поглинає глюкозу в шлунково-кишковому тракті 
та стимулюють підшлункову залозу виробляти більше 
інсуліну. Все це зменшує ризик розвитку діабету, а також 
допомагає контролювати хворобу.

Здорове серце
Дослідження доводять, що існує зв'язок між вживан-

ням розчинних волокон і уповільненням утворення хо-
лестеринових бляшок на стінках артерій.

Фенольне з'єднання, виявлене в яблучній шкірці, та-
кож перешкоджає цьому процесу. Накопичення бляшок 
в артеріях зменшує прилив крові до серця, що призво-
дить до ішемічної хвороби серця.

профілактика раку
Хімічна речовина, що міститься в шкірці яблук, захи-

щає організм від раку товстої кишки. У 2007 році в шкір-
ці яблук були виявлені й інші сполуки - тритерпеноїди. 
Вони допомагають боротися з раком печінки, товстої 
кишки та молочної залози.

Зниження рівня холестерину
Шкірка яблук приносить організму величезну ко-

ристь великим вмістом пектину. Він перешкоджає на-
копиченню холестерину на стінках кровоносних судин, 
тим самим знижуючи ризик атеросклерозу і серцевих 
захворювань.

Один із найдієвіших 
засобів народної 
медицини - суміш 

кориці та меду. Вона дуже 
корисна й ефективна для 
лікування багатьох недуг, 
у тому числі: артриту, 
хвороб жовчного міхура та 
високого холестерину.

Про чудодійні властивості 
суміші меду та кориці знали ще 
століття тому. Її застосовували у 
традиційному лікуванні в Китаї 
та інших країнах як домашній за-
сіб від усіх хвороб. 

Вчені та дієтологи відзна-
чають - щоденне використання 
меду і кориці зміцнює імунну си-
стему, захищає організм від бак-
теріальних, грибкових і вірусних 
інфекцій, сприяє зменшенню за-
йвої ваги. Згідно з дослідження-
ми, кориця знижує рівень цукру 
і холестерину в крові, запобігає 
утворенню нових жирових клі-
тин. А мед - це загальновизнаний 
еліксир здоров'я і довголіття, 
що містить більше 400 корисних 
мікроелементів, вітамінів, анти-
оксидантів.

Є в ньому і велика кількість 
вітамінів та мінералів. Їхня кіль-
кість, на думку експертів, за-
лежить від квітів, з яких бджо-
ли збирають пилок. Мед має 
антибактеріальні та протигриб-
кові властивості, тому його часто 
використовують як природний 
антисептик у традиційних ліках.

У меді містяться речовини, 
ефективні для виведення вільних 
радикалів з організму. Мед дуже 
корисний при багатьох пробле-
мах зі здоров'ям, але його ефект 
набагато посилюється, коли до 
нього додавати корицю. Ця спе-
ція дуже корисна для здоров'я, її 
можна використовувати щодня. 
Кориця допомагає у разі високого 
рівня холестерину і цукру в крові, 
а також під час вірусних інфекцій.

Мед і кориця - недорогі та до-
ступні інгредієнти, суміш яких 
може допомогти від різних захво-
рювань.
проблеми з серцем
Зробіть пасту з меду та кориці, 

вживайте її щодня під час снідан-
ку. Вона очищає артерії і знижує 
рівень холестерину, зменшуючи 
ймовірність серцевого нападу.

Біль у животі
Суміш кориці і меду допома-

гає при болю у шлунку. Крім того, 
ця суміш запобігає появі виразки.

Холестерин
Мед + кориця - ця комбінація 

допомагає знизити рівень холес-
терину на 10% всього за 2 годи-
ни. Потрібно змішати 2 ст. л. меду 
і 3 ст. л. кориці у великій чашці 
чаю та регулярно пити цю суміш.

грип
Мед містить речовини, які бо-

рються з бактеріями та вірусами, 
а кориця підсилює його дію.

артрит
Змішайте 2 ст. л. меду і 1 ст. л. 

кориці у склянці води. При хро-
нічному артриті приймайте цю 
суміш вранці та на ніч.

Інфекція жовчного міхура
Випивайте щодня склянку те-

плої води з додаванням 2 ст. л. ко-
риці та 1 ч. л. меду. Ця суміш вби-
ває мікроби у жовчному міхурі.

Застуда
При застуді, хронічному кашлі 

та закладеності носа візьміть 1 ст. 
л. меду і 1/4 ст. л. кориці, змішай-
те та приймайте 3 дні поспіль.

Зміцнення імунітету
Регулярне вживання меду та 

порошку кориці підвищує імуні-
тет та захищає ваш організм від 
бактерій і вірусів.

І ще кілька простих і корисних 
застосувань кориці з медом.

Зниження ваги
Закип'ятіть корицю і мед у 

склянці води. Щоранку випивай-
те цю суміш за 30 хвилин до сні-
данку.

акне
Змішайте корицю та мед і 

нанесіть на обличчя перед сном. 
Вранці змийте водою.

Випадіння волосся
Змішайте 1 ст. л. оливкової 

олії, 1 ст. л. меду і 1 ч. л. кориці. 
Нанесіть суміш на шкіру голови 
на 15 хвилин, а потім промийте.

його називають 
здоровою 
альтернативою 

чаю або каві. Цей 
напій містить 
безліч вітамінів і 
мікроелементів, 
завдяки чому його 
рекомендують пити 
всім, кому не можна 
вживати продукти 
з високим вмістом 
кофеїну.

Те, що ми розуміємо під «цикорієм», - це поро-
шок, який отримують з кореня рослини з такою ж 
назвою (у нас її також називають «петрів батіг»). 
Його смак - гіркуватий і трохи нагадує каву.

У продажу можна знайти цикорій у вигляді по-
рошку та рідкої екстракції, одержаної за допомогою 
випарної установки. Розпилювальна сушка дозво-
ляє отримувати розчинний цикорій. Але найкорис-
ніший для здоров'я цикорій, який отримують шля-
хом обсмажування й помелу кореня.

Що містить цикорій?
• вітаміни: С, В (B1, B2, B3);
• мікро- та макро-елементи (кальцій, калій, залізо, 

натрій, магній, фосфор і ін.) та їхні солі;
• пектин, каротин;
• дубильні та білкові речовини;
• смоли, органічні кислоти;
• глікозид интибин і полісахарид інулін (до 75%).

чим корисний?
❶ Покращує роботу травної системи, обміну 

речовин. Інулін, що міститься в цикорії, є 
«живою їжею» для бактерій, які живуть 

у кишечнику. Тому, нарівні з молочно-
кислими продуктами, цикорій також 
ефективно допомагає відновити мі-
крофлору кишечника.

❷ Нормалізує виділення жовчі, 
усуває застій і больові відчуття.

❸ Покращує стан кровоносної та 
нервової систем, допомагає за напа-

дів прискореного серцебиття (тахікар-
дії), знижує тиск.

❹ Лікує запалення горла, рекомендуєть-
ся за ангіни, застуди. Завдяки протимікробним 
властивостям цикорій вбиває бактерії в порожнині 
рота, захищає ясна.

❺ Покращує роботу нирок, печінки та селезінки.
❻ Корисний для профілактики та лікування ді-

абету й недокрів'я (завдяки залізу підвищує гемог-
лобін).

❼Виводить важкі метали, токсини, шлаки, роз-
чиняє камені в нирках (за умови регулярного вжи-
вання).

❽ Застосовується як сечогінний, глистогінний, 
жарознижувальний і протизапальний засіб. На від-
міну від кави, цикорій виводить зайву рідину з ор-
ганізму, не допускаючи зневоднення. 

❾Корисний для всіх, хто страждає від занепаду 
сил, депресії, безсоння або мігрені.

Щоб відчути на собі всю користь цього напою, до-
сить замінити цикорієм ранкове горнятко кави або 
чаю. Але не варто очікувати від цикорію такого ж 
ефекту, як від кофеїновмісних напоїв: його дія від-
чутна з часом. Головне - це регулярність.

шкіРка яБлук 
допомагає зменшити 

ризик розвитку діабету

кориця і мед для 
профілактики хвороб

Цикорій - корисний і смачний 
напій без кофеїну
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Черевички».
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри».
06.50 М/ф «Нiкудишко».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 

Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Бiатлон. ЧС. Змiшана ес-

тафета.
17.25 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.50, 03.10, 05.55 Спорт. 

Аспект.
23.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.55 Т/с «Гранд готель».
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 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».
22.10, 02.20 Т/с «Кухня».
00.15 Х/ф «Ва-банк 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 Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «100 речей i нiчого 

зайвого».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Фахiвцi».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10, 01.45 Громадянська 

оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
11.45, 13.15 Х/ф «У пошуках 

пригод».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Пiдривник».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Нюхач».
23.45 Х/ф «Перевага Борна».

ÑТБ
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 Битва екстрасенсiв. Таємницi 

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 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 

все».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
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».
11.00 Х/ф «Синя безодня».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Похмiлля 2: З Вегаса 

до Бангкока».
23.00 Х/ф «Похмiлля 3».
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Жiночий лiкар».
13.40, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «Мiраж», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Мiраж».
03.20 Контролер.
03.45 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.15 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.55, 16.50, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свiдок».
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу 

винуватити Клаву К.»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Вартiсть життя».

23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.40 «Таємницi кримiнального 

свiту».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Приходьте завтра».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Рукопис, знайдений в 

Сарагосi».
15.40 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
17.10 Х/ф «Iнспектор карного 

розшуку».
19.00 Т/с «Таємниця Аврори Тiгар-

ден».
23.00 Х/ф «Кам`яна душа».
00.45 «Академiя смiху».
01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
02.40 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».
08.20 Х/ф «Чужi».
11.10 Х/ф «Бенджамiн Фальк i 

Примарний Кинджал».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Хар-

кiв».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 9».
03.05 «Вiдеобiмба».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.30, 01.30, 03.30, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Баварiя - МЮ. 1/4 фiналу 

(2009/10). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

08.10 Мiлан - Кротоне. Чемпiонат 
Iталiї.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Баварiя - Депортiво (2002/03). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Ювентус - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Аякс - Селтiк (2015/16). Лiга 

Європи УЄФА.
15.55 Ювентус - МЮ. 1/2 фiналу 

(1998/99). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

17.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.40 Дженоа - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 Шахтар - Динамо (К). 1/2 

фiналу (2008/09). Кубок 
УЄФА.

22.45 Чемпiонат Нiдерландiв. Ог-
ляд туру.

23.40 Лiверпуль - Бордо (2015/16). 
Лiга Європи УЄФА.

01.40 Аталанта - Торiно. Чемпiонат 
Iталiї.

03.40 Шахтар - Динамо (2011/12). 
Чемпiонат України.

05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Рукавичка».
06.40 М/ф «Козлик та його горе».
06.50 М/ф «Як їжачок шубку 

мiняв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10 
Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Посольство».
15.10, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.20, 04.10 UA:Фольк.
16.30, 19.20 Мiста та мiстечка.
16.50 Клубний ЧС з футболу FIFA 

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

19.50 Клубний ЧС з футболу FIFA 
Club World Cup Qatar-2020 
by Alibaba Cloud. Фiнал.

22.35 Д/с «Суперчуття. Особливий 
загiн».

23.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.50, 03.10, 05.55 Спорт. Аспект.
00.55 Т/с «Гранд готель».

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, 03.25, 05.35 «Життя 

вiдомих 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 «Поганi часи в «Ель 

Роялi».

Iíòер
05.25, 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 Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Мiльйонер з трущоб».
14.40, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-

док».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Хто є хто?».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 01.50 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15, 13.15 Х/ф «Важкий кор-

пус».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Т/с «Пес».
16.50 Х/ф «Спецiальне завдання».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Нюхач».
23.45 Х/ф «Ультиматум Борна».

ÑТБ
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 Битва екстрасенсiв. Таємницi 

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 «Щаслива попри 

все».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
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».
11.00 Х/ф «Синя безодня 2».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Дуже погана училка».
23.00 Х/ф «Сексдрайв».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
02.00 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00, 03.30 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Жiночий лiкар».
13.40, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї».
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Поранене серце», 1 

i 2 с.
02.10 Т/с «Поранене серце».

ÍТÍ
06.20 Х/ф «Весь свiт в очах 

твоїх...»
07.55, 16.50, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20, 04.10 «Правда життя».
23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.40 «Таємницi кримiнального 

свiту».

03.40 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Прощавайте, фара-

они!»
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
12.10 Х/ф «Дракони назавжди».
14.00 Х/ф «Лорд Дракон».
16.00 Х/ф «Iнспектор карного 

розшуку».
17.35 Х/ф «Буднi карного роз-

шуку».
19.15 Т/с «Таємниця Аврори 

Тiгарден».
23.15 Х/ф «Кам`яний хрест».
00.45, 02.55 «Зорянi долi».
00.55 «Академiя смiху».
01.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».
07.50 Х/ф «Чужий 3».
10.00 Х/ф «Мисливцi за скар-

бами».
12.00 «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. Хар-

кiв».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 9».
03.05 «Вiдеобiмба».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.45, 18.30, 20.30, 

01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Арсенал - Барселона. 1/8 

фiналу (2010/11). Лiга чем-
пiонiв УЄФА.

08.10 Ювентус - Рома. Чемпiонат 
Iталiї.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10 .15  Фенербахче  -  М iлан 

(2005/06). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.00 Удiнезе - Верона. Чемпiонат 
Iталiї.

13.50 Вольфсбург - Наполi. 1/4 
фiналу (2014/15). Лiга Єв-
ропи УЄФА.

15.55 Валенсiя - Барселона. 1/2 
фiналу (1999/00). Лiга чем-
пiонiв УЄФА.

18.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.40 Мiлан - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 МЮ - Лiверпуль. 1/8 фiна-

лу (2015/16). Лiга Європи 
УЄФА.

22.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
23.40 Арсенал - БАТЕ (2017/18). 

Лiга Європи УЄФА.
01.40 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Шахтар - Металiст (2013/14). 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Ñереда Чеòâер10 лютого 11 лютого

UA:Перший
Профiлактика.
14.00, 18.20 Суспiльна студiя.
15.00, 18.00, 22.00, 00.05, 02.25, 

05.10 Новини.
15.10, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
18.55, 22.35 Д/с «Суперчуття. 

Особливий загiн».
19.50 Клубний ЧС з футболу FIFA 

Club World Cup Qatar-2020 
by Alibaba Cloud. Пiвфiнал 2.

23.30 Перша шпальта.
00.50, 03.10, 05.55 Спорт. Аспект.
00.55 Т/с «Гранд готель».
03.15 Енеїда.
04.10 Д/ф «Клiтка для двох».

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».
22.10, 02.20 Т/с «Кухня».
00.15 «Голос країни 11».

Iíòер
03.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
05.25, 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 Iн-

тером».
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосу-

ється кожного».
12.25 Х/ф «Мадам».
14.10 Х/ф «Мачо на колесах».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Недоторканнi».

ICTV
06.00 Служба розшуку дiтей.
06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.55, 13.15 Х/ф «Сингулярнiсть».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.15 Х/ф «Безмежний 

обрiй».
16.35 Х/ф «Життя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.

21.30 Т/с «Нюхач».
22.45 Свобода слова.
00.00 Т/с «Контакт».
01.55 Х/ф «Iгри кiлерiв».

ÑТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.30 Битва екстрасенсiв.
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 

все».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
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».
11.00 Х/ф «Примарний гонщик».
13.00 Х/ф «Примарний гонщик: 

Дух помсти».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Друзi по сексу».
23.00 Х/ф «Хлопцi будуть у 

захватi».
01.00 Х/ф «Колiр ночi».
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Жiночий лiкар».
13.40, 15.30 Агенти справедли-

востi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiн-

ка 4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Конюшина бажань», 

1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Конюшина бажань».
03.10 Контролер.
03.40 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Танцюй, танцюй».
08.30, 16.50, 03.10 «Випадковий 

свiдок».
08.55 Х/ф «Алегро з вогнем».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Громобiй».
18.20 «Свiдок. Агенти».
21.30 Т/с «Слiпа зона».
23.45 Х/ф «Право на вбивство».
01.45 «Таємницi кримiнального 

свiту».
03.50 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.15 Х/ф «Богдан-Зиновiй 

Хмельницький».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зiркове життя».
12.10 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
13.50 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
15.50 Х/ф «Очiкування полковни-

ка Шалигiна».
17.20 Х/ф «Вантаж без марку-

вання».
19.10 Т/с «Таємниця Аврори 

Тiгарден».
23.10 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу».
01.30 «Академiя смiху».
01.50 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.45 «ДжеДАI».
06.10, 19.25 Т/с «Звонар».
10.10 Х/ф «П`ятий вимiр».
12.20 Х/ф «Чужий: Заповiт».
14.50 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.15 «Спецкор».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. 

Харкiв».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «Фейковi копи».
03.15 «Вiдеобiмба».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лiверпуль - Iнтер. 1/8 фiна-

лу(2007/08). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Удiнезе - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 19.30, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
10.10 Ювентус - Монако. 1/2 фiна-

лу (1997/98). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

12.00 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат 
Iталiї.

13.50 Бенфiка - ПСВ. 1/4 фiна-
лу (2010/11). Лiга Європи 
УЄФА.

15.40, 22.30 Футбол News.
15.55 Реал - МЮ. 1/4 фiналу 

(2002/03). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

17.45 Ювентус - Рома. Чемпiонат 
Iталiї.

19.40 Баварiя - Боруссiя (Д). 1/4 
фiналу (1997/98). Лiга чем-
пiонiв УЄФА.

21.30 «Вмикай пiдiгрiв».
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23 .40 Борусс iя  (Д)  -  ПСЖ 

(2010/11). Лiга Європи 
УЄФА.

01.40 Парма - Болонья. Чемпiонат 
Iталiї.

03.40 Шахтар - Днiпро (2008/09). 
Чемпiонат України.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Ходить гарбуз по 

городу».
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, 

яка наступила на хлiб».
06.50 М/ф «Колосок».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Суспiльна студiя.

09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 

Спорт.
15.20, 04.10 Країна пiсень.
16.30 Д/с «Суперчуття».
16.55 Д/с «Дикi тварини».
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.50, 03.10, 05.55 Спорт. 

Аспект.
23.30 Нашi грошi.
00.55 Т/с «Гранд готель».

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».
22.10, 02.25 Т/с «Кухня».
00.15 Х/ф «Ва-банк».

Iíòер
05.25, 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 Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Любов трапляється».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.50 Х/ф «Трьох потрiбно при-

брати».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».

05.35, 20.20 Громадянська обо-
рона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Багач - Бiдняк.
11.15, 13.15 Х/ф «Спецiальне 

завдання».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.15 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Важкий корпус».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Нюхач».
23.40 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна».
01.50 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 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 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 

все».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
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».
11.00 Х/ф «Глибоке синє море».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Похмiлля у Вегасi».
23.00 Х/ф «Вульгарний дiдусь».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-

подарки».
02.50 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

02.15 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Жiночий лiкар».
13.40, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

4».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мертвi лiлiї», 3 i 4 с.
23.10 Контролер.
23.50 Х/ф «Це мiй собака».
03.05 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Загублене мiсто».
07.55, 16.50, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Порт».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».

23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.40 «Таємницi кримiнального 

свiту».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Поживемо-побачимо».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Зiркове життя».
11.10 Х/ф «Про принцесу Ясочку».
13.00 Х/ф «Чорний тюльпан».
15.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
16.50 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.30 Т/с «Таємниця Аврори 

Тiгарден».
23.30 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 2».
07.55 Х/ф «Чужий».
10.10 Х/ф «Вторгнення: Планета 

Земля».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
18.50, 02.30 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Хар-

кiв».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 9».
03.00 «Вiдеобiмба».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.15, 20.30, 22.45, 

23.30, 01.30, 03.30, 05.30 
Топ-матч.

06.10 Реал - Ювентус (2008/09). 
Лiга чемпiонiв УЄФА.

08.10 Дженоа - Наполi. Чемпiонат 
Iталiї.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 «Вмикай пiдiгрiв».
11.25 Мiлан - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
13.10 Шальке - Аякс. 1/4 фiна-

лу (2016/17). Лiга Європи 
УЄФА.

15.55 Рейнджерс - Марсель 
(1992/93). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

17.45 Чемпiонат Нiдерландiв. Ог-
ляд туру.

18.40 Аталанта - Торiно. Чемпiонат 
Iталiї.

20.40 Барселона - Реал. 1/2 фiна-
лу (2010/11). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

23.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
23.40 Тоттенхем - Бешикташ 

(2014/15). Лiга Європи 
УЄФА.

01.40 Ювентус - Рома. Чемпiонат 
Iталiї.

03.40 Шахтар - Металiст (2010/11). 
Чемпiонат України.

05.45 Програма передач.
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  TV-4
Поíедіëоê, 8 ëюòого 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті. Тиж-
день

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.05, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Слід
11.30 У фокусі Європа
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Спогади
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Мовчи в ганчіроч-

ку» +16
01.00 Х.ф.«Флірт зі звіром» +16 

Віâòороê, 9 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, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Легенда про дракона» 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Перший рейд» +16

Ñереда, 10 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, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Історія кохання» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Відбір» +16 

Чеòâер, 11 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, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Легке захоплення» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 В.ф. «Вільні громади»
20.30 Спогади
21.00 Завтра-сьогодні 
22.35, 04.00 Х.ф.«Крихітка Гонолу-

лу» +16 

П’яòíиця, 12 ëюòого
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті

07.35 В.ф. «Вільні громади»
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Катастрофа» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Поліцейський за 

наймом» +16 

Ñóáоòа, 13 ëюòого
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 В.ф.«Вільні громади»
12.30, 00.30 Х.ф.«Заздрість» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 В.Павлік.OVERDRIVE
21.30 Євромакс
22.10, 04.00 Х.ф.«Пеле: Народження 

легенди» +12 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 14 ëюòого
06.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30, 15.00 Кіндер клуб
08.00, 21.00 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Древо
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Божественної 

Святої Літургії з Архикате-
дрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Сім’я від А до Я
15.30 Древо
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку 
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.40 Добрі традиції
21.45 Древо

UA:Терíопіëь
Поíедіëоê, 8 ëюòого
6.00 ПРОФІЛАКТИКА 
14.00 Суспільна студія
15.00 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт» 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Козлик та його горе» 
15.30 М/ф «Котигорошко» 
15.40 М/ф «Лежень»
15.50 «Шо? Як? «
16.10, 5.45 Лайфхак українською 
16.25 Енеїда 
17.00, 20.40 Новини
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Світ дикої природи»
17.45 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 

загін»
18.45 Невідомі Карпати
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «ЕкоЛюди»
20.05, 2.00 ВУКРАЇНІ 
20.55 «ЕкоЛюди»
21.00 На східному фронті
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Пишемо історію

Програма ТБ Наш День 13nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 00.55 Енеїда.
06.30 М/ф «Iванко та воронячий 

цар».
06.40 М/ф «Котигорошко».
06.50 М/ф «Тредичiно».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.05, 02.25, 
05.10 Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20, 01.25, 03.15 Суспiльна 
студiя.

09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 

Спорт.
15.25 Бiатлон. ЧС. Спринт 10 км, 

чоловiки.
16.55, 23.30 Д/с «Дикi тварини».
17.25, 04.40 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.50, 03.10, 05.55 Спорт. 

Аспект.
03.45 #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, 04.35 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 06.10 

«Життя вiдомих людей».
13.00, 14.15 «Жiночий квартал».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.15 Х/ф «1+1».
22.40 Х/ф «Гра».
01.05 Х/ф «Ва-банк».
03.00 Х/ф «Ва-банк 2».
05.20 «Свiтське життя».

Iíòер
05.30 «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 Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек».
12.25 Х/ф «Охоронець для доч-

ки».
14.35, 15.30, 00.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випа-

док».
18.00, 01.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».
03.05 «Чекай на мене. Україна».
04.10 «Орел i решка. Курортний 

сезон».
05.25 «Україна вражає».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.25 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.15, 01.55 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 23.05 «На трьох».
13.45, 16.15 Х/ф «Iдентифiкацiя 

Борна».
16.30 Х/ф «Перевага Борна».
18.45 Факти. Вечiр.
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Слiдство ведуть екстрасенси.
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.50 Т/с «Вiдпустка у 

сосновому лiсi».
01.00 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 Хто проти блондинок? (12+).
16.50 Х/ф «Дуже погана училка».
18.50 Х/ф «Змiшанi».
21.00 Х/ф «Ми - Мiллери».
23.30 Х/ф «Весiльний погром».
01.30 Вар`яти.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Солона карамель».
14.40 Т/с «Добра душа», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Добра душа».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шусте-

ра.
00.00 Т/с «Нi слова про любов», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Нi слова про любов».
04.00 Реальна мiстика.
05.45 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

4».

ÍТÍ
06.15 Х/ф «Все перемагає любов».
07.55, 17.25, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Тихе слiдство».
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».

16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.40 «Таємницi кримiнального 

свiту».
03.20 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.50 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зiркове життя».
11.40 Х/ф «Шляхетний венецiа-

нець».
13.45 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
15.55 Х/ф «Кримiнальний талант».
19.00 Т/с «Таємниця Аврори 

Тiгарден».
02.00, 02.45 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.55 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».
08.05 Х/ф «Чужий 4: Воскресiн-

ня».
10.10 Х/ф «Серед бiлого дня».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.25 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Особлива думка».
22.15 Х/ф «Грiм у тропiках».
00.15 Х/ф «Чужий 3».
03.25 «Вiдеобiмба».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Селтiк - Барселона (2012/13). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Аталанта - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Вольфсбург - МЮ (2009/10). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Дженоа - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Базель - Валенсiя (2013/14). 

Лiга Європи УЄФА.
15.55, 22.45 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
16.25 Галатасарай - Реал (2000/01). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.15 Фiнали Лiги чемпiонiв (1997-

2016).
18.40 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
20.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.30 «Вмикай пiдiгрiв».
23.15 Фейєноорд - МЮ (2016/17). 

Лiга Європи УЄФА.
01.05 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
02.00 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
03.45 Металiст - Днiпро (2008/09). 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.30, 05.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.50, 

02.00, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш 

варили».
08.15, 02.25 Погода.
08.20, 17.35 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Пра-

вославної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.35 Телепродаж.
14.10 Бiатлон. ЧС. Переслiдування 

12,5 км, чоловiки.
15.05 Країна пiсень.
16.25 Бiатлон. ЧС. Переслiдування 

10 км, жiнки.
17.15 Студiя «Бiатлон».
18.15 Д/с «Незвiданий океан».
19.25 Д/с «Масштабнi iнженернi 

помилки».
20.20 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Тепер я буду любити 

тебе».
00.15 Д/ф «Северин Наливайко. 

Остання битва!».
03.55 Д/ф «З України до Го-

лiвуду».

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт».
18.20 «Таємницi великих українцiв. 

Анна Київська».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.10 Х/ф «Сонна Лощина».

Iíòер
05.25 Х/ф «Бiнго Бонго».
07.20 Х/ф «Жаднюга».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.45 «Орел i решка. На краю 

свiту».
13.30 Т/с «Речдок. Особиста 

справа».
18.00 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Шерлок».
01.35 «Речдок».
03.55 «Легенди бандитської Оде-

си».
04.55 «Телемагазин».
05.20 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Бiльше нiж правда.
06.00 Анти-зомбi.
07.00 Секретний фронт.
07.50 Громадянська оборона.
08.50, 01.50 Т/с «Таємнi дверi».
11.45, 13.00 Х/ф «Супер 8».
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф «Людина зi сталi».
16.50 Х/ф «Смокiнг».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Напролом».
23.10 Х/ф «Зворотна тяга».

ÑТБ
05.20 Х/ф «Приборкувачка ти-

грiв».
07.10 Х/ф «Баламут».
09.00 МастерШеф. Професiонали.
12.30 Хата на тата.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.20 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00 У кого бiльше? (12+).
08.00, 10.00 Kids` Time.
08.05 М/ф «Ваяна».
10.05 Х/ф «Змiшанi».
12.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiта-

нок: частина 1».
15.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiта-

нок: частина 2».
17.00 Х/ф «Титанiк».
21.00 Х/ф «Троя».
00.30 Х/ф «Три метри над рiвнем 

неба 2: Я тебе хочу».
02.50 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
07.15 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

4».
09.10 Т/с «Мертвi лiлiї».
17.00 Т/с «Формула щастя», 1 

i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Формула щастя».
23.00 Т/с «Друге дихання», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Друге дихання».
03.00 Гучна справа.
03.50 Агенти справедливостi.

ÍТÍ
05.40 Х/ф «Добрi намiри».
07.10 «Будьте здоровi».
07.50 «Україна вражає».
09.45 Х/ф «Поводир».
12.10 Х/ф «Дiвчина без адреси».
13.55 Х/ф «Дiловi люди».

15.30 Х/ф «Тридцять три».
17.05 Х/ф «Легiонер».
19.00 Х/ф «Золоте теля».
22.15 Х/ф «Схованка».
00.15 Х/ф «Ласкаво просимо в 

джунглi».
02.05 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.40 «Моя правда».
10.30 «Невiдома версiя».
11.20 Х/ф «Безстрашна гiєна».
13.10 Х/ф «Безстрашна гiєна 2».
15.00 Х/ф «Дороги назад немає».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Пiдiрване пекло».
00.40 Х/ф «В добрий час!»
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.55, 00.50 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Стукач».
15.45 Х/ф «На межi».
18.00 Х/ф «Рятувальник».
20.45 Х/ф «Хижак».
22.50 Х/ф «Хижак 2».
01.50 «Вiдеобiмба».
04.20 «Найкраще».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Баварiя - Ман Сiтi (2014/15). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Атлетiк - Герта (2017/18). 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 16.15, 23.00 Футбол News.
10.15, 23.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.45 Наполi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
12.30 Фiнали Лiги чемпiонiв (2010-

2017).
13.00, 15.55, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Марiуполь - Алексан-

дрiя. Чемпiонат України.
16.55 Live. Рух - Ворскла. Чемпiо-

нат України.
19.25 Спецiя - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
21.20 «Великий футбол».
23.45 Рома - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
01.40 Мiнай - Львiв. Чемпiонат 

України.
03.40 Кротоне - Сассуоло. Чемпiо-

нат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.35 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.50, 

02.05, 03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Було скучно».
07.40 М/ф «Ватажок».
07.50 М/ф «Ведмедик i той, хто 

живе в рiчцi».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.40 Т/с «Снiгопад».
11.55 Х/ф «Обручка до весни».
14.10 UA:Фольк. Спогади.
15.25 Бiатлон. ЧС. Спринт 7 км, 

жiнки.
16.55 Полювання.
17.55 Х/ф «Поруч з Iсусом: Йосип 

з Назарета».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
22.00 Х/ф «Шербурськi пара-

сольки».
00.15 Д/ф «Гiдра».
01.35, 04.00 #ВУкраїнi.
02.30, 03.55, 05.25 Погода.
04.30 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00, 04.15 «Життя вiдомих лю-

дей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 18.20 «Свiт навиворiт».
19.30, 03.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
21.50 «Жiночий квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 Х/ф «Гра».

Iíòер
05.50 Х/ф «Одиниця з обманом».
07.10 Х/ф «Французький жиголо».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Кохана жiнка механiка 

Гаврилова».
12.40 Х/ф «На вас чекає грома-

дянка Никанорова».
14.25 Х/ф «Зимова вишня».
16.10 Х/ф «Суєта суєт».
17.50, 20.30 Т/с «Пристрастi за 

Зiнаїдою».
20.00 «Подробицi».
22.40 Концерт О. Малiнiна «Про 

любов iнодi говорять».
00.20 Х/ф «Пара гнiдих».
02.10 Х/ф «Я люблю».
03.10 «Сценарiї кохання».
04.35 М/ф.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Факти.

04.45 Т/с «Копи на роботi».
06.30, 07.45, 08.55 «На трьох».
07.00, 08.20 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну».
09.55, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Спадок Борна».
21.45 Х/ф «Джейсон Борн».
00.00 Х/ф «Законослухняний 

громадянин».
02.00 Т/с «Таємнi дверi».

ÑТБ
05.50, 10.50 Т/с «Щаслива попри 

все».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф. Професiонали.
22.40 Звана вечеря.

Íоâий êаíаë
06.00, 02.00 Вар`яти.
08.40, 10.00 Kids` Time.
08.45 М/ф «Феї: Фантастичний 

порятунок».
10.05 Орел i решка.
12.00 У кого бiльше? (12+).
14.10 М/ф «Ваяна».
16.20 Х/ф «Ми - Мiллери».
18.40 Х/ф «Озброєнi та небез-

печнi».
21.00 Х/ф «Шпигунка».
23.30 Х/ф «Три метри над рiвнем 

неба».
02.40 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 

4».
10.35 Т/с «Не смiй менi говорити 

«прощай!».
14.30 Т/с «День Святого Валенти-

на», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «День Святого Вален-

тина».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Щоб побачити весел-

ку», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Щоб побачити ве-

селку».
02.55 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Чужi тут не ходять».
07.15 Х/ф «Викликаємо вогонь 

на себе».
13.20 «Поводир».
15.35, 02.25 «Випадковий свiдок».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00, 01.55 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дiвчина без адреси».
21.00 Х/ф «Легiонер».
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо в 

джунглi».
00.50 «Реальнi злочинцi».

02.30 «Речовий доказ».
03.50 «Легенди бандитського 

Києва».

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Буднi карного роз-

шуку».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «В пустелi та в джун-

глях».
14.50 Х/ф «Пригоди Електронiка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Чоловiк собаки Бас-

кервiлей».
00.20 Х/ф «Сенiт зон».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.05, 08.10 «ДжеДАI».
09.10 «Загублений свiт».
12.05 Х/ф «Чужий: Заповiт».
14.20 Х/ф «Морський бiй».
16.55 14 тур ЧУ з футболу. «Дина-

мо» - «Олiмпiк».
19.00 Х/ф «Харлей Девiдсон i 

ковбой Мальборо».
20.55 Х/ф «Старскi та Гатч».
22.55 Х/ф «Хижак».
01.00 Х/ф «Грiм у тропiках».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Байєр - МЮ (2013/14). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 11.15, 17.55 Чемпiонат Iталiї. 

Передмова до туру.
08.15, 01.40 Болонья - Беневенто. 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 «Вмикай пiдiгрiв».
11.45, 21.05, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
12.00 Барселона - Динамо (К) 

(1997/98). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

13.50 Арсенал - Ренн. 1/8 фiна-
лу (2018/19). Лiга Європи 
УЄФА.

15.55 Live. Торiно - Дженоа. Чем-
пiонат Iталiї.

18.25 Наполi - Ювентус (2010/11). 
Класичнi матчi Calcio.

18.55 Live. Наполi - Ювентус. Чем-
пiонат Iталiї.

20.55 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

21.30 «Суперматчi». Лiга Європи 
УЄФА.

21.40 Live. Спецiя - Мiлан. Чемпiо-
нат Iталiї.

23.40 Мiнай - Львiв. Чемпiонат 
України.

03.40 Колос - Шахтар. Чемпiонат 
України.

05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа12 лютого

14 лютого

13 лютого

22.00 Т/с «Історії великого кохання»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.25 Х/ф «Тіні забутих предків»

Віâòороê , 9 ëюòого
6.15 М/ф «Як козаки куліш варили»
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 Новини 
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень 
10.30 Загадки чернівецьких атлантів
10.35 Т/с «Гранд готель»
11.50, 19.50 Еко-люди
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Ниточка та кошеня»
15.30 М/ф «Лис і Дрізд» 
15.40 М/ф «Найменшмй»
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 
21.00 На східному фронті
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Буковинські загадки
21.45 Пишемо історію
22.00 Т/с «Історії великого кохання»
23.00 Т/с «Гранд готель»

 Ñереда, 10 ëюòого
6.15 М/ф « Оленятко Білі Ріжки»
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 Новини 
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Енеїда 
10.30 Загадки чернівецьких атлантів 
10.35 Т/с «Гранд готель»
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 М/ф «Свара» 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Як козаки інопланетян 

зустрічали»
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»
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 
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Буковинські загадки
21.45 Д/ф «Бальний король» 
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.25 Д/ф «Клітка для двох» 

Чеòâер, 11 ëюòого
6.15 М/ф «Колосок» 
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 Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.45 Країна пісень
10.30 Загадки чернівецьких атлантів 
10.35 Т/с «Гранд готель»
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Козлик та ослик»
15.40 М/ф «Колосок»
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» 
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50, 21.35 Еко люди
20.10 Крим .Реалії
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.45 Земля, наближена до неба 
22.00 Т/с «Історії великого кохання»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.25 Д/ф «Будинок «Слово» 

 П’яòíиця, 12 ëюòого
6.15 М/ф «Найсправжнісінька Пригода»
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 Новини

9.15 Сьогодні. Головне 
9.45 Обличчя 
10.30 Загадки чернівецьких атлантів 
10.35 Т/с «Гранд готель»
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 М/ф «Маленький великий пес» 
15.10 Додолики 
15.25 М/ф «Як козаки у футбол грали»
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»
17.45 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 

загін» 
18.40 Невідомі Карпати 
18.50 Шукачі пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Сильні 
20.05 На східному фронті
21.00 ВУКРАЇНІ
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Люди Є 
21.40 Роздивись 
22.00 Т/с «Історії великого кохання» 
23.00 Т/с «Гранд готель» 
0.15 Заархівоване
0.25 Д/ф «АУ»

 Ñóáоòа, 13 ëюòого
6.30, 20.10 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.10 , 8.15 Ранок на Суспільному.
7.30 «Край пригод» 
7.45 Роздивись 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30, 13.00, 23.55 Еко люди
10.35 Енеїда 
11.35 Х/ф «Закохатися у Вермонт» 
13.10, 16.25, 19.45 ВУКРАЇНІ
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Веселі саморобки
14.25 М/ф «День,коли щастисть» 
14.35 М/ф «Свара» 
14.45 М/ф «Як Петрик П’яточкін Слони-

ків Рахував»
14.55 М/ф « Оленятко Білі Ріжки» 
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Літачок Ліп» 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50, 22.50 Загадки чернівецьких атлантів
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Своя земля 
16.55 Пишемо історію Василь Цвіркунов
17.10 Д/ф «З України до Голлівуду» 
18.25 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.50 Буковинські загадки
21.00 Д/с «Секрети історії. Портрети» 
23.00 Життя післязавтра
0.00 Крутий заміс 
0.25 Д/ф «Северин Наливайко. Остання 

битва!» 

Íедіëя, 14 ëюòого 
6.00, 19.45 На східному фронті
6.30, 16.25 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.10, 8.10 Ранок на Суспільному
7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись 
8.30 Д/с «Дика прогулянка» 
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української Гре-

ко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Україні 
13.35 Відтінки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Веселі саморобки 
14.25 М/ф «Як Козаки Олімпійцями 

Стали»
14.40 М/ф «Івасик Телесик» 
14.50 М/ф «Козлик та ослик»
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Дощику, Дощику, Припусти» 
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
16.50 Х/ф «Книга Буття. Створення 

світу «
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
20.50 Пліч -о-пліч 
21.00 Х/ф «Стрімголов»
22.50 Загадки чернівецьких атлантів
23.00 Розсекречена історія
23.55 Еко-люди 
0.00 Артефакти
0.25 Х/ф «Книга Буття. Створення світу
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овочЕвий суп З квасолЕю
ПОТРІБНО: 1 скл. квасолі, 4-5 карто-

плин, 2 моркви, 2 цибулини,1 ст. л. томат-
ної пасти (або 0, 5 скл. томатного соку), 
олія, хмелі-сунелі, чорний мелений перець, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: квасолю потрібно 
заздалегідь промити і залити холодною 
водою на 8-10 годин. Ще раз промити і ва-
рити протягом години. Додати картоплю і 
варити до її готовності. Натерту на крупну 
тертку моркву обсмажити на олії, додати 
томат і відправити зажарку в суп. Посоли-
ти і додати спеції. Окремо обсмажити до 
золотистого стану дрібно нарізану цибулю 
і розкласти її по тарілках у готовий суп.

суп іЗ квасолЕю Та 
копчЕНосТяМи

ПОТРІБНО: 0,5 кг копченостей (свинячі 
ребра, грудинка, корейка), 300 г квасолі, 
200 г макаронів, 2 картоплини, 1 цибулина, 
1 морква, 1 болгарський перець, 1 стебло 
селери, пучок зелені, 2 ст. л. олії, чорний 
мелений перець за смаком, сіль за смаком, 
2 л води.

ПРИГОТУВАННя: перебрати і замочити 
квасолю на 6-10 годин (або на ніч). Про-
мити квасолю, залити половиною вказа-
ної води і проварити кілька хвилин. Коли 
квасоля трохи покипить, долити решту 
води, так вона швидше звариться. Варити 
30 хвилин. Копченості порізати і додати у 
суп із квасолею. Картоплю і селеру поріза-
ти кубиками. Коли квасоля стане м'якою, 
додати картоплю, селеру і варити 15 хви-
лин. Дрібно порізати болгарський перець і 
цибулю, моркву потерти на крупній тертці, 
зелень подрібнити. На олії підсмажити ци-
булю, потім додати болгарський перець, 
моркву і смажити 5-7 хвилин. Покласти в 
суп макарони, додати зажарку і варити 10 
хвилин. Наприкінці додати сіль, спеції та 
зелень. Подавати суп із квасолею гарячим.

салаТ МЕксикаНсЬкий
ПОТРІБНО: болгарський перець: черво-

ний, жовтий, зелений – по 1шт., консерво-
вана квасоля червона і біла – по 1 банці, 
консервована кукурудза – 1 банка, 1 цибу-
лина, 1 огірок, 2 помідори, олія рослинна, 
оцет, перець, сіль.

ПРИГОТУВАННя: цибулю дрібно нарі-
зати і, скропивши оцтом, дати настоятися, 
поки готуватиметься салат. Помідори та 
огірок нарізати дрібними кубиками, бол-
гарський перець нарізати тонкими пів-
кільцями. Додати обидва види квасолі і ку-
курудзу без рідини. Посолити, поперчити, 
додати олію, все добре перемішати.

ТЕплий салаТ З куРкою, 
квасолЕю і гРиБаМи

Варіант ситного теплого салату з квасо-
лею і куркою, в який також додаються гри-
би. Тут використовують мариновані шам-

піньйони. Можна також взяти опеньки.
ПОТРІБНО: 300 г квасолі стручкової, 300 

г курки, 200 г маринованих шампіньйо-
нів, 100 г цибулі, 100 г моркви, 40 мл олії, 
1 зубчик часнику, 0,5 пучка петрушки, 1 ст. 
л. кунжуту.

ПРИГОТУВАННя: відварити в підсо-
леній воді стручки квасолі. Відкинути на 
друшляк. Моркву натерти крупною солом-
кою, цибулю порізати приблизно такими 
ж шматочками. Викласти овочі в сково-
рідку з половиною рецептурної кількості 
олії, обсмажити дві хвилини. Потім дода-
ти квасолю, довести до повної готовності. 
Олію вилити у другу сковорідку, розігріти. 
Нарізати куряче філе соломкою, викласти, 
обсмажити 5-7 хвилин. Цього часу достат-
ньо, щоб довести його до готовності. Посо-
лити, поперчити. Злити маринад з грибів, 
нарізати їх пластинками, перекласти в 
салатник. Вичавити туди часточку часни-
ку, додати порізану зелень. Викласти до 
грибів спочатку курку, потім гарячі овочі 
з квасолею з другої сковороди. Накрити 
салат кришкою або пласкою тарілкою, за-
лишити на 15 хвилин. За цей час шматоч-
ки курки зм’якнуть, а часник і зелень під 
гарячою масою розкриють аромат. Розмі-
шати салат, викласти на тарілку, посипати 
насінням кунжуту. Його можна попередньо 
обсмажити на сухій сковорідці, але недов-
го. Кунжут легко підпалити, що зіпсує смак 
салату. Якщо квасоля заморожена, то після 
закипання води достатньо її проварити 2 
хвилини. Якщо використовуються свіжі зе-
лені стручки, то спочатку потрібно відріза-
ти кінчики, потім покришити шматочками 
до 5 см, тільки після цього відварити 3-5 
хвилин.

сЕРБсЬкий пЕРЕБРаНЕцЬ
ПОТРІБНО: 0,5 кг великої білої квасолі, 1 

кг цибулі, 150 мл олії, 5 зубців часнику, 1 ст. 
л. томатної пасти, лавровий лист, мелена 
гостра і солодка паприка, чорний мелений 
перець, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: квасолю залити во-
дою на 10-12 годин. Потім промити, залити 
свіжою водою і довести до кипіння. Знову 
злити і залити гарячою водою на два паль-
ці вище за рівень квасолі. Варити квасо-
лю з 1 цибулиною і лавровим листком до 
м'якого стану приблизно 1,5 години. Зва-
рену квасолю відкинути на друшляк, воду 
зберегти для подальшого готування.

Нарізану тонкими півкільцями цибулю 
пасерувати на рослинній олії до м'якого 
стану. Наприкінці додати товчений часник 
і паприку. У вогнетривку посудину, зма-
щену олією, пошарово кількома рядами 
викласти квасолю і цибулю. У воді, в якій 
варилася квасоля, розвести томатну пасту 
і залити квасолю так, щоб вона покрилася 
приблизно на палець, поставити форму 
в розігріту на 180° С духовку і запікати 
приблизно годину. Страва вважається го-
товою, коли рідина випарується і вона за-
гусне, але не має бути сухою. Перебранець 
смачніший, коли він охолоне.

капусТа ТушковаНа З квасолЕю
ПОТРІБНО: 250 г сухої квасолі, 1 середня 

головка капусти, 2 цибулини, 2 морквини, 
3 ст. л. томатної пасти, 1 скл. томатного 
соку (краще домашнього, але можна води 

або овочевого бульйону), сіль, суміш пер-
ців мелена, 1 ст. л. цукру, паприка, мускат-
ний горіх, зелень кропу, лавровий листок, 
олія для смаження.

ПРИГОТУВАННя: попередньо замочену 
на ніч квасолю відварити до готовності. 
Відкинути на друшляк і промити окропом. 
Дати стекти воді (можна використовувати 
і консервовану квасолю, але мені більше 
подобається своя, домашня, з матусиного 
городу. Вона і смачніша, і корисніша). Ка-
пусту тонко нашаткувати й трішки вим’я-
ти з сіллю. Цибулю нарізати кубиками, 
моркву натерти на тертці. Спасерувати 
овочі на олії з додаванням цукру до прозо-
рості цибулі. Додати на сковорідку капусту 
й підсмажити все разом. Додати томатну 
пасту, перемішати та готувати ще кілька 
хвилин. З'єднати тушковані овочі з гото-
вою квасолею в гусятниці або чавунному 
казанку, додати подрібнену зелень кропу. 
Посолити, поперчити, додати спеції й лав-
ровий листок. Ретельно перемішати, вли-
ти склянку томатного соку (води, овоче-
вого бульйону) й поставити на маленький 
вогонь тушкуватися. Готувати близько 20-
25 хвилин.

чаНаХи

ПОТРІБНО: м’ясо свинини – 700 г, карто-
пля – 600 г, квасоля червона - 1 скл., томат-
на паста - 1ст. л., цибуля - 1шт. велика, мор-
ква середня - 1шт., смалець - 2 ст. л., часник 
- 6-8 зубчиків, борошно – 4 ст. л., лавровий 
лист - 1шт., сіль, чорний перець мелений, 
зелень петрушки, олія, червона паприка 
мелена.

ПРИГОТУВАННя: квасолю замочити на 
ніч, потім відварити до готовності (вона 
повинна бути не твердою). Картоплю по-
мити, почистити та порізати великими 
шматочками. Обсмажити на олії майже 
до готовності. Цибулю почистити та порі-
зати дрібними кубиками. Моркву також 
помити, почистити. Натерти на грубій 
тертці, або нарізати кружальцями. Замість 
томатної пасти можна використати помі-
дори. Їх необхідно очистити від шкірки та 
порізати кубиками. М’ясо нарізати досить 
великими шматками. Обсмажити на олії 
на великому вогні до рум’яної скоринки. 
Додати смалець. До обсмаженого м’яса 
додати цибулю та моркву, ретельно все пе-
ремішати та смажити на середньому вогні 
10-15 хвилин, помішуючи. Додати томатну 
пасту, знову добре перемішати та смажити 
на середньому вогні 5 хвилин, помішуючи. 
Якщо додаємо помідори, то смажити по-
трібно довше: приблизно 15 хвилин.

У більшу каструлю налити приблизно 
2,5-3 л води. Поставити на великий во-
гонь. Додати до води обсмажену картоплю, 
відварену квасолю. Коли вода закипить, 
зменшити газ та додати м’ясо з овочами. 
Посолити, поперчити, додати лавровий 
листок, червоний мелений перець, дріб-
но нарізаний часник та зелень петрушки. 

Дати покипіти 10 хвилин. Попробувати на 
смак та, за необхідності, досолити. На сухій 
сковороді без додавання жиру обсмажити 
борошно до золотистого кольору. Додати 
до борошна 1-2 черпаки чанашного буль-
йону і добре розмішати до однорідної кон-
систенції. Вилити цю суміш у чанахи. Нехай 
покипить ще 5 хвилин. Зняти з вогню, на-
крити кришкою та дати настоятися! Чана-
хи готові! Смачного!

Хумус – це надзвичайно популярна схід-
на закуска, яка буквально підкорила весь 
світ. Класичний хумус готується з одно-
йменної бобової культури, яку ще назива-
ють баранячим нутом, але можна спробу-
вати приготувати страву, замінивши цей 
інгредієнт звичайною квасолею.

пасТа З квасолі а-ля ХуМус 
ПОТРІБНО: 250 г білої квасолі, сік 1 ли-

мона, 75 г кунжуту або 50 г пасти тахіні, 1 
зубчик часнику, 40 мл соняшникової олії, 
дрібка паприки, дрібка зіри, 1 ч. л. цукру, 5 г 
солі, 3 г соди, 2 гілочки чебрецю.

ПРИГОТУВАННя: квасолю замочити на 
2 години в гарячій воді, додавши соду. Воду 
злити і промити холодною водою. Квасо-
лю відварити з чебрецем (кілька гілочок) 
протягом 30 хвилин (пропорція води 1: 4). 
Процідити, але відвар не виливати. Кунжут 
(75 г) обсмажити на пательні на маленько-
му вогні протягом 5 хвилин, постійно по-
мішуючи. Потім подрібнити його до пасто-
подібного стану в ступці. Також ви можете 
використовувати готову пасту тахині (50 
г).

Дрібно нарізати часник (1 зубчик). Змі-
шати остиглу квасолю, пасту з кунжуту, 
часник, паприку (1 дрібка), зіру (1 дрібка), 
сіль (5 г) і чайну ложку цукру. Додати сік 
одного лимона. За допомогою блендера 
довести суміш до однорідної консистенції. 
Додати рослинну олію (40 мл) і 5 столових 
ложок води, в якій варилася квасоля, знову 
перебити в блендері. Подавати з лавашем.

квасоля - корисний і поживний продукт. вона дуже багата на мікро- та макро-елементи: фтор, залізо, фосфор, калій, кальцій і 
магній. а за кількістю міді і цинку, які необхідні для жіночої краси, квасоля перевершує більшість овочів. головне, правильно її 

приготувати. пропонуємо вам добірку смачних страв із квасолі, які неодмінно потішать ваших рідних.

Ситно і корисно: 

як варити квасолю 
правильно?

❶ Перед варінням обов'язково замо-
чують всі бобові культури на 6-10 годин. 
Це дозволить їм швидше приготуватися. 

❷ Добре також міняти рідину кож-
ні три-чотири години. Перед варінням 
рідину замінити на свіжу. якщо після 
закипання квасолі злити воду і налити 
холодної, то вона буде смачніша.

❸ Не варто мішати квасолю під час 
варіння.

❹ якщо під час варіння постійно до-
ливати холодну воду, то боби приготу-
ються швидше.

❺ Не додавайте сіль під час приготу-
вання квасолі. Солити страву треба на-
прикінці варіння.

❻ Готуйте бобові тільки у відкритому 
посуді, без кришки.

❼ У посудину, в якій ви зберігаєте 
квасолю, варто додати зубчик часни-
ку. Квасолю пошкоджує шкідник, який 
активізується лише тоді, коли квасолю 
зберігати у теплому місці. А запах часни-
ку його відлякує. 

8 страв 
із КвасОЛі
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Повна назва документа державного планування: 
проєкт обласної програми „Питна вода Тернопілляˮ 
на 2021-2025 роки(далі - Програма).Даний документ 
державного планування, після його затвердження в 
установленому порядку, стане основним докумен-
том області, що визначатиме вектор розвитку та 
реконструкції систем централізованого водопоста-
чання та централізованого водовідведення регіону 
до 2025 року.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документадержавного планування: Тернопільська 
обласна рада.

Передбачувана процедура громадського обгово-
рення:громадське обговорення проєкту Програми та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку проводиться 
шляхом електронних консультацій з громадськістю, 
які розпочинаються 1лютого 2021 року та тривати-
муть до 3березня 2021 року.

Громадськість у межах строку громадського об-
говорення має право подати замовнику в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) заува-
ження і пропозиції до проєкту документа держав-
ного планування та звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту 
документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. За результатами розгляду 

замовник враховує одержані зауваження і пропози-
ції або мотивовано їх відхиляє.Громадські слухання 
щодо проєкту документу державного планування не 
проводитимуться.

Із проєктом Програми та звітом про стратегіч-
ну екологічну оцінкуможна ознайомитись на сайті 
Тернопільської обласної державної адміністрації за 
посиланням: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/
publication/content/36470.htm

Також ознайомитися з проектом документа дер-
жавного планування, звітом про стратегічну еко-
логічну оцінку,отримати додаткову інформацію та 
надіслати зауваження і пропозиції до зазначених 
документів можна вдепартаменті архітектури, мі-

стобудування, житлово-комунального господарства 
та енергозбереження Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації за адресою: вул. Грушевського, 
буд.8, м. Тернопіль, 46021, тел. (0352) 5210 20; 
електронна пошта :reforma2007@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій: до 3 берез-
ня 2021 року. Пропозиції та зауваження, подані після 
встановленого строку, не розглядатимуться.

Місцезнаходження наявної екологічної інформа-
ції, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, 
що стосується документа державного планування:

вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, а також на 
вебсайті управління екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністрації 
http://ecoternopil.gov.ua/index.php/golovna

Необхідність проведення транскордонних кон-
сультацій щодо проєкту документа державного пла-
нування відсутня.

До уваги власників автотранспорту!
Тернопільська обласна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів 

на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Умови конкурсу
Конкурси з перевезення пасажирів на при-

міських та міжміських автобусних маршрутах за-
гального користування, що не виходять за межі 
території Тернопільської області (внутрішньо-
обласних маршрутах) проводяться відповідно 
до вимог Закону України «Про автомобільний 
транспорт», Порядку проведення конкурсу з пе-
ревезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 
2008р. №1081 (зі змінами) та Умов конкурсу з пе-
ревезення пасажирів на приміських та міжміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
що не виходять за межі території Тернопільської 
області (внутрішньообласних маршрутах) затвер-
джених розпорядженням голови обласної держав-
ної адміністрації від 6 серпня 2019 року № 482-од 
зареєстрованих в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Тернопільській області від 20 
серпня 2019 року за №113/1134.

Об’єктом конкурсу може бути: маршрут (кіль-
ка маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька обо-
ротних рейсів) міжміського автобусного сполу-
чення; маршрут (кілька маршрутів) приміського 
автобусного сполучення.

На конкурс виносяться об’єкти із затвердже-
ними паспортами автобусних маршрутів.

 Рухомий склад, що пропонується перевізни-
ком-претендентом для перевезення пасажирів 
на маршрутах, повинен за пасажиромісткістю, 
класом, технічними та екологічними показника-
ми відповідати вимогам чинного законодавства у 
сфері автомобільного транспорту.

 Структура парку автобусів, що працювати-
муть на маршруті загального користування, має 
відповідати таким критеріям:

1) сфера використання автобусів за видами 
сполучень:

на приміських автобусних маршрутах загаль-
ного користування повинні бути задіяні автобуси 
категорії М 2 класу А та В та (або) категорії М 3 
класу А, В та І, II, III;

на міжміських внутрішньообласних маршру-
тах протяжністю до 150 км – категорії М 2 класу 
А та В та (або) категорії М 3 класу А та В,II та III;

2) перевізник-претендент зобов’язаний мати 
достатню кількість транспортних засобів для ви-
конання перевезень, що визначені для обслугову-
вання об’єкта конкурсу та перевезень, які повинні 
виконуватися відповідно до чинних договорів. 
Достатня кількість транспортних засобів визна-
чається як кількість автобусів, необхідних для 
виконання перевезень, та кількість резервних 
транспортних засобів, яка становить 10 відсотків 
необхідної кількості автобусів для виконання пе-
ревезень.

Автобуси, які пропонуються перевізни-
ком-претендентом для резерву (автобуси для за-
міни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу), 
повинні бути не нижче за показниками категорії, 
класу, комфортності основних транспортних засо-

 
 
 
 
 
 
 
 

До уваги власників автотранспорту! 
Тернопільська обласна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс 

на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах 
загального користування в звичайному режимі руху. 

 
Перелік об'єктів конкурсу: 

Час відправл. з 
пунктів 

№ п/п 
№ рейсів 
номер м-ту 

Назва маршруту 
Протяж 
м-ту (км)

почат. 
кінцев

. 

к-сть 
обор. 
рейс. 

к-сть
авт.

Періодич-
ність 

виконання 

1. 807/808, 
809/810 

Кременець-Ланівці 
ч/з Вишнівець 

53 
6-50 
14-15 

8-30 
17-25 

2 2 щоденно 
 

2. 137/138, 
139/140 

М.Вікнини(Збараж)-
Тернопіль 

74 
6-45 
17-10 

11-40 
13-55 

2 2 щоденно 

3. 219/220 
Підволочиськ-Тернопіль  

ч/з Кошляки 
83 12-30 16-20 1 2 щоденно 

4. 883/884, 
885/886 Козина-Тернопіль 70 

5-50 
16-00 

8-05 
18-10 

2 2 щоденно 
 

5. 255/256, 
249/250 Тернопіль-Калагарівка 70 

6-00 
17-05 

7-45 
19-00 

2 2 щоденно 
 

6.
83/84, 

891/892 
Залізці-Тернопіль  
ч/з Кривчики 

84 
73 

5-45 
13-00 

10-45 
16-10 

2 2 щоденно 

7.
69/70, 
71/72, 
73/74 

Тернопіль-В.Вікнини 
ч/з Вишнівець 

68 
6-10 
12-50 
16-25 

8-00 
14-40 
18-00 

3 2 щоденно 
 

8.
91/92,  
93/94 

Дзвиняча-Тернопіль 54 6-10 
13-25 

11-30 
15-50 

2 2 
щоденно 

 

9.
75/76, 

175/176, 
177/178 

Тернопіль-Коханівка 
ч/з Вишнівець 

63 
6-25 
12-25 
17-05 

7-20 
14-05 
18-40 

3 2 щоденно 

10.
265/266, 
261/262, 
263/264 

Тернопіль-Пізнанка 56 
6-20 
13-00 
16-15 

8-00 
14-35 
18-00 

3 2 щоденно 

11. 913/914, 
915/916 

Іванівка-Тернопіль 
ч/з Підволочиськ 

60 
6-55 
14-40 

12-10 
17-50 

2 2 1,2,3,4,5,6 
7 

12.
477/478, 
479/480, 

481 
Осівці-Киданів-Тернопіль 69 

7-10 
12-20 
17-50 

10-10 
15-35 

 
3 

 
2 щоденно 

 

13.
609/610, 
611/612 

Тернопіль-Бишки-Конюхи 67 7-40 
17-20 

10-05 
19-25 

2 2 щоденно 
 

14. 677/678, 
679/680 

Бержани-Тернопіль 
ч/з Зборів 79 

6-05 
11-50 

11-50 
15-50 2 2 щоденно 

15. 507/508 Нирків-Чортків 56 7-25 11-50 1 2 1,2,3,4,5,6 

16. 20-96 Чортків-Швайківці 24 

6-05 
7-25 
13-00 
17-25 

6-35 
8-20 
13-55 
18-05 

4 2 щоденно 

17. 20-74 Чортків-Сокиринці 

52 
44 
52 
44 
52 
44 

5-00 
13-00 
17-00 

 

7-00 
14-45 
18-35 

 

3 2 

щоденно 
щоденно 
щоденно 
щоденно 

5 
5 

18. 20-24 
Тернопіль-Хоптянка 

ч/з Скалат 

37 
43 
43 

7-10 
14-20 
18-50 

8-10 
16-35 
19-57 

3 2 
щоденно 
щоденно 

5,6 

19. 20-89 Скалат-Тернопіль-1 35 7-00 
13-10 

8-20 
17-30 

2 2 щоденно 

20. 20-77 
Підгайці-Бережани  

ч/з Літятин 
27 8-10 9-10 1 2 щоденно 

21. 20-78   
Підгайці-Бережани  

ч/з Літятин 
27 6-30 11-40 1 2 щоденно 

22. 20-79 
Бережани-Козова 

ч/з Ценів 
33 

9-10 
12-00 

10-00 
13-30 

2 2 щоденно 

23. 20-11 
Тернопіль-Гніздичне 

ч/з Збараж 
41 

4-45 
14-00 
17-35 

6-10 
15-20 
19-00 

3 2 1,2,3,5,6,7 

24. 20-30 
Остальці - Сущин - 

Тернопіль 
45 

 
5-40 
8-00 
11-10 
16-20 

 

6-15 
8-57 
12-35 
17-48 

4 2 щоденно 
 

25. 20-83 Чортків-Тудорів 22 
8-05 
12-40 

8-45 
13-20 

2 2 щоденно 

26. 20-87 Чортків-Шипивці 35 
6-30 
12-45 
15-10 

7-45 
13-55 
16-25 

3 2 щоденно 
 

27. 20-15 Збараж-Ланівці 37 6-20 13-30 1 2 щоденно 
 

28. 20-68/1 Кременець-Шумськ 
ч/з Жолобки 

36 8-30 
6-50 

9-55 
12-00 2 2 1,2,3,4,5,7 

29. 20-70 Кременець-В.Загайці 
39 
39 
21 

5-30 
14-00 
10-50 

6-45 
15-10 
11-35 

3 
 

2 
1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,7 

5 

30. 20-71/1 Кременець-Ланівці 
ч/з Катеринівку 

46 
6-25 

15-10 
6-25 

8-10 
17-00 
12-10 

3 
 

2 
1,2,3,4,5 

1,2,3,4,5,7 
7 

31. 20-73 Ланівці-Вишнівець 28 6-00 
10-00 

7-00 
10-30 

2 2 щоденно 

32. 20-59 
Тернопіль-Мильне  

ч/з Залізці 
46,48 

6-30 
10-45 
15-45 

7-50 
12-15 
17-20 

3 2 щоденно 

33.
15/16, 
17/18 

Кременець - Тернопіль 75 9-15 
14-30 

12-20 
17-30 2 2 щоденно 

34.
887/888, 
889/890  

Очеретне(Збараж)-
Тернопіль 

68 7-25 
15-00 

12-15 
18-10 2 2 щоденно 

35.
937/938, 
939/940  

Ланівці-Тернопіль 65 6-50 
14-00 

9-50 
16-20 2 2 

щоденно 

36.
759/760, 
761/762, 
763/764  

Тернопіль-Устечко 60 
5-20 

10-00 
15-20 

7-00 
12-45 
17-25 

3 2 щоденно 

37. 801/802   
Кременець-Бережани  
ч/з Почаїв, Зборів 

122 7-10 14-15 1 2 5,6 

38. 20-25 
Тернопіль-Сороцьке-

Теребовля 
50 2 2 щоденно 

    

7-40 
12-50 

11-00 
16-05 

   

39. 35/36,37/38 Кременець - Тернопіль 75 7-20 
13-20 

11-20 
16-05 

2 2 щоденно 

40.
55/56, 

875/876 
Кременець - Тернопіль 75 8-15 

17-15 
14-20 
19-05 

2 2 щоденно 

41.
221/222; 
223/224 

Чернилівка-Тернопіль  
ч/з Підволочиськ 

54 
7-40 

13-05 
11-25 
17-10 

2 2 щоденно 

42. 909/910 
Гусятин-Почаїв  
ч/з Тернопіль 

156 6-50 12-45 1 2 щоденно 

43. 20-97 Підволочиськ - Мала Лука 31 
5-40 

10-55 
15-55 

6-45 
12-05 
17-05 

3 2 щоденно 

44. 20-32 Тернопіль-Теребовля  
ч/з Різдв'яни 48 

6-30 
12-15 
13-40 

7-50 
18-00 
17-10 

3 2 щоденно 

45. 20-18 Тернопіль-Лозівка 
ч/з Богданівку, Терпилівку 43; 49; 46

6-00 
11-00 
15-45 

6-00 
11-00 
15-45 

3 2 щоденно 

46. 20-20 Тернопіль-Жеребки 
ч/з Р.Село 

32 

6-25 
8-25 

10-30 
13-55 

7-25 
9-25 

11-35 
15-00 

5 2 2,3,4,5,6,7 

29. 20-70 Кременець-В.Загайці 
39 
39 
21 

5-30 
14-00 
10-50 

6-45 
15-10 
11-35 

3 
 

2 
1,2,3,4,5,7 
1,2,3,4,5,7 

5 

30. 20-71/1 Кременець-Ланівці 
ч/з Катеринівку 

46 
6-25 

15-10 
6-25 

8-10 
17-00 
12-10 

3 
 

2 
1,2,3,4,5 

1,2,3,4,5,7 
7 

31. 20-73 Ланівці-Вишнівець 28 6-00 
10-00 

7-00 
10-30 

2 2 щоденно 

32. 20-59 
Тернопіль-Мильне  

ч/з Залізці 
46,48 

6-30 
10-45 
15-45 

7-50 
12-15 
17-20 

3 2 щоденно 

33.
15/16, 
17/18 

Кременець - Тернопіль 75 9-15 
14-30 

12-20 
17-30 2 2 щоденно 

34.
887/888, 
889/890  

Очеретне(Збараж)-
Тернопіль 

68 7-25 
15-00 

12-15 
18-10 2 2 щоденно 

35.
937/938, 
939/940  

Ланівці-Тернопіль 65 6-50 
14-00 

9-50 
16-20 2 2 

щоденно 

36.
759/760, 
761/762, 
763/764  

Тернопіль-Устечко 60 
5-20 

10-00 
15-20 

7-00 
12-45 
17-25 

3 2 щоденно 

37. 801/802   
Кременець-Бережани  
ч/з Почаїв, Зборів 

122 7-10 14-15 1 2 5,6 

38. 20-25 
Тернопіль-Сороцьке-

Теребовля 
50 2 2 щоденно 

    

7-40 
12-50 

11-00 
16-05 

   

39. 35/36,37/38 Кременець - Тернопіль 75 7-20 
13-20 

11-20 
16-05 

2 2 щоденно 

40.
55/56, 

875/876 
Кременець - Тернопіль 75 8-15 

17-15 
14-20 
19-05 

2 2 щоденно 

41.
221/222; 
223/224 

Чернилівка-Тернопіль  
ч/з Підволочиськ 

54 
7-40 

13-05 
11-25 
17-10 

2 2 щоденно 

42. 909/910 
Гусятин-Почаїв  
ч/з Тернопіль 

156 6-50 12-45 1 2 щоденно 

43. 20-97 Підволочиськ - Мала Лука 31 
5-40 

10-55 
15-55 

6-45 
12-05 
17-05 

3 2 щоденно 

44. 20-32 Тернопіль-Теребовля  
ч/з Різдв'яни 48 

6-30 
12-15 
13-40 

7-50 
18-00 
17-10 

3 2 щоденно 

45. 20-18 Тернопіль-Лозівка 
ч/з Богданівку, Терпилівку 43; 49; 46

6-00 
11-00 
15-45 

6-00 
11-00 
15-45 

3 2 щоденно 

46. 20-20 Тернопіль-Жеребки 
ч/з Р.Село 

32 

6-25 
8-25 

10-30 
13-55 

7-25 
9-25 

11-35 
15-00 

5 2 2,3,4,5,6,7 

18-10 19-10 

47. 20-51 Тернопіль-З.Слобода-Козова
ч/з Ішків 

50 
6-25 

11-55 
16-05 

7-50 
13-25 
17-35 

3 2 
щоденно 

 

48. 20- 1 

Тернопіль – Ст.Збараж 
 
 
 
 
 

26 

8-05 
10-40 
12-10 
14-00 
15-40 
17-50 

9-10 
11-25 
13-05 
14-55 
16-50 
18-55 

6 2 щоденно 

49. 20-6 Тернопіль-Опрілівці 
ч/з Збараж 

37 
6-40 

12-40 
16-20 

7-45 
13-50 
17-40 

3 2 
щоденно 

 

50. 977/978 Горигляди-Чортків 98 7-12 10-45 1 2 щоденно 

51. 975/976 Заліщики-Нирків-Тернопіль 
ч/з Бучач 155 6-00 17-00 1 2 щоденно 

52. 973/974 Заліщики-Тернопіль 124 7-35 13-55 1 2 щоденно 

53. 20-105 Чортків-Буданів 32 
6-45 

17-40 
8-00 

18-50 
2 2 щоденно 

54. 585/586 
Бучач-Тернопіль-
Монастириська 
ч/з Підгайці 

117 7-10 13-30 1 2 1,2,3,4,5,7 

59 20-98 Чортків-Товстеньке 27 

6-20 
8-40 

11-20 
14-00 
16-00 

7-20 
9-40 

12-20 
15-00 
17-00 

5 2 1,2,3,4,5,6 

60 20-28 Тернопіль-Глещава 43 

6-30 
10-10 
13-40 
18-40 

8-25 
12-10 
16-30 
20-00 

4 2 щоденно 

61 
927928, 
929/930, 
931/932 

Шумськ-Тернопіль 
ч/з Ланівці 98 

5-40 
7-05 

14-40 

13-30 
10-55 
17-30 

3 2 щоденно 

62 
979/980, 
981/982, 
983/984 

Тернопіль-Нетерпинці 66 
5-50 

12-00 
18-05 

9-20 
15-45 
21-05 

3 2 щоденно 

63 20-34 Тернопіль-Заздрість 35 

5-55 
8-55 

14-30 
17-55 

7-00 
10-20 
16-10 
19-15 

4 2 щоденно 

64 20-84 Раковець-Тернопіль 50/24 
6-50 

13-42 
6-25 

12-00 
15-25 
17-00 

2 2 щоденно 

Умови конкурсу 
Конкурси з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території Тернопільської області 
(внутрішньообласних маршрутах) проводяться відповідно до вимог Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

бів, передбачених цими Умовами та Порядком.
 На кожному об'єкті конкурсу, який включає 

приміські автобусні маршрути загального корис-
тування, перевізник повинен забезпечити роботу 
транспортних засобів, пристосованих для переве-
зення осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення в кількості до 50 відсотків – з 1 січня 
2020 року.

 У разі відсутності в перевізників-претенден-
тів автобусів, що відповідають Умовам, вони мають 
право подавати до Конкурсного комітету заяву на 
участь у конкурсі та документи, що містять характе-
ристику наявних автобусів, які перевізник претен-
дент пропонує використовувати на даному маршру-
ті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо 
оновлення парку автобусів на цьому маршруті на 
визначений період до п’яти років.

 У разі відсутності перевізників-претенден-
тів, які мають автобуси, що відповідають Умовам, 
конкурс проводиться серед претендентів, які про-

понують використовувати на даному маршруті ав-
тобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не 
відповідають умовам за класом, пасажиромісткістю, 
параметрами комфортності, з врахуванням поданих 
інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлен-
ня парку автобусів, які будуть повністю відповідати 
всім вимогам, у термін до п’яти років. 

 Не допускаються до участі у конкурсі переві-
зники-претенденти, які не відповідають вимогам, 
встановленим статтею 45 Закону України „Про авто-
мобільний транспорт” та пунктом 12 Порядку.

 Договір з переможцем конкурсу Організатор 
укладає на термін від трьох до п'яти років, а у разі 
відсутності в перевізника-претендента автобусів, 
що відповідають Умовам, договір укладається на 
один рік.

 Перевезення пасажирів на маршрутах повинно 
здійснюватися згідно з державними соціальними 
нормативами у сфері транспортного обслуговуван-
ня. 

 Перевізники, які здійснюють перевезення паса-
жирів, повинні забезпечувати пільгові перевезення 
пасажирів, згідно з чинним законодавством України.

 Автомобільний перевізник – переможець кон-
курсу повинен самостійно забезпечувати переве-
зення.

Документи для участі у конкурсі приймаються 
у закритих конвертах з позначкою №1 та конверті з 
позначкою №2, який містить документи з інформа-
цією про те, на який об’єкт конкурсу надає докумен-
ти перевізник-претендент.

Документи на участь у конкурсі приймають-
ся до 23 лютого 2021 р. з 8 год. до 17 год. 15хв. (в 
п'ятницю до 16 год.) за адресою м. Тернопіль, вул. 
Грушевського, 8, каб. 545. Управління регіонального 
розвитку, інфраструктури та дорожнього господар-
ства Тернопільської облдержадміністрації (Замов-
ник перевезень).

Увага! За роз’ясненнями щодо переліку та 
оформлення документів для участі в конкурсі звер-

тайтесь за телефонами: 51 91 56, за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Грушевського, 8, щоденно в робочі 
дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. (в п'ятницю до 16 год.) 
Управління регіонального розвитку, інфраструкту-
ри та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації а також 52-15-79, 52-45-90, за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні 
з 8 год. 30 хв. до 17 год. (в п'ятницю до 16 год.) УДП 
«Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного 
комітету).

Конкурс відбудеться 16 березня 2021 р. о 10 год. 
в приміщенні Тернопільської облдержадміністрації, 
каб 825.

Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньооб-
ласного автобусного маршруту складає – 3700 грн.
Реквізити для сплати коштів: філія 
«Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» 
код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» №10019014, 
МФО 338545 
р/р UA243385450000026003300625017.

Перелік об'єктів конкурсу:

повіДоМлЕННя про оприлюднення проєкту обласної програми 
"питна вода Тернопілля" на 2021-2025 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку
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Овен 
На роботi можливе просування по кар’єрнiй драбинi. 

Що ж стосується відпочинку, то краще вибрати зимо-
вий курорт. Будьте добрішими до рідних, вони потребу-
ють більше вашої уваги. 

Телець 
Супроводжуватиме успіх у справах, тому не лінуйтеся 

і втілюйте свої плани в життя. У вихідні відпочиньте - 
організм потребує перезавантаження. Самотніх чекає 
цікаве знайомство.

Близнюки 
Зосередьтеся на поставленiй метi й упевнено крокуй-

те. Хоч що б це було - кохання чи робота - не відступай-
те. Невдовзi ви отримаєте грошову винагороду.

Рак
 Ви - господар власної долі, тiльки вiд вас залежить 

ваше подальше життя. На роботi вiдбудуться деякi змi-
ни, але це не назавжди. Невдовзі все налагодиться, уда-
ча на вашому боці. 

лев 
Ви здивуєте начальство своїм професiоналiзмом. Це 

принесе фірмі пристойний прибуток, тож можете роз-
раховувати на пiдвищення на посадi. Більше уваги при-
діліть коханій людині. 

Діва 
Ви завжди вирізнялися вмінням швидко ухвалювати 

рiшення, тому керiвництво до вас прихильне. Партне-
ри запропонують вигiдний контракт. Вихідні проведіть 
у колі сім’ї.

ТеРези 
Можливi новi знайомства, якi допоможуть у кар’єр-

ному та фінансовому плані. Не варто захоплюватися 
азартними іграми, ви ризикуєте все втратити. Приді-
літь увагу здоров’ю. 

СкОРпіОн 
На вас чекає підвищення по службі й помітне зростан-

ня авторитету. Попереду новi проєкти, тож доведеться 
шукати впливових iнвесторiв. Приємно здивують друзі.

СТРілець 
Вам запропонують дуже вигiдний контракт. Але обе-

режність не тільки не завадить, а навпаки, сприятиме 
тому, що ви ухвалите правильне рішення. Зателефо-
нуйте рідним, вони потребують вашої допомоги. 

кОзеРіг 
 Вашi справи значно покращаться. Новi захоплення 

викличуть запеклі суперечки, але ви зможете достойно 
вiдстояти свої вподобання.

вОДОлій 
Тиждень повноцінного відпочинку подарує запас ба-

дьорості. Ви зустрiнетеся з давнiми друзями, з якими є 
про що згадати. Будьте обачні з грошима.

РиБи 
Якщо вирiшили змінити роботу, не поспішайте вiдкри-

вати карти. Адже на новому місці вам може не сподобати-
ся колектив, а на старому ще не вичерпані всі можливості.

ГОРОСКОП з 27 січня по 2 лютого

Вітаємо!
Працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату -
іменинників лютого 2021 року!
Володимира Репельського, 

Ольгу Кліменчук, Олексія Самчука, 
Лесю Ломоносову, Ніну Каняєву, 

Софію Твердохліб!            

    Хай силу й здоров’я Господь Вам дає,
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.

 З повагою, колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату.      

Вітаємо!
Дорогих батьків 

Євгенію Федорівну та 
Миколу Олександровича 

Вальчишиних 
із с. Вікнини на Збаражчині 

із золотим весіллям! 
А також 

Євгенію Федорівну 
із 70-річчям!

Минуло вже піввіку з того часу,
Як у Вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито 

і пережито разом,
І скроні побілила сивина… 
Ваш спільний шлях 

не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та Ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди. 

За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть 

належне Вам,
Хай Вашу щедрість переймають
                                     правнуки і внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

З повагою та любов’ю – син Олег, 
невістка Людмила, син Ігор, невістка 

Катерина, внуки Олександр і Василь, 
сваха Галя, дочка Юля, зять Віктор, внуки Сергій, 

Марія з чоловіком Валерієм, правнучок Юрчик, 
сваха Зіна, сват Петро. 

У півторарічного Арсенчика Бориса лікарі діагно-
стували важку рідкісну недугу – спінальну м’язову 
атрофію. Для порятунку дитини потрібні найдорожчі 
у світі ліки.

- Нашому Арсенкові підтвердили діагноз спінальна 
м’язова атрофія (СМА), - розповідає батько хлопчика 
Юрій Борис. - Арсенко народився 9 жовтня 2019 року. 
Розвивався синочок нормально до шести місяців, ми 
раділи кожному його успіху. Та невдовзі  помітили за-
гальну слабкість м‘язів, з цим і звернулися до лікарів. 
Пройшли різноманітні обстеження, курси масажів, 
здавали різні аналізи, а покращення значного не помі-
чали. Після чергового візиту до лікаря-невропатолога, 
нам поставили підозру на СМА, яка, на жаль, підтвер-
дилася з допомогою генетичного аналізу. 

Спінальна м’язова атрофія - це дуже  рідкісне нер-
вово-м'язове захворювання, що супроводжується втра-
тою мотонейронів та прогресуючою атрофією м'язів, 
що призводить до ранньої смерті. Батьки Арсенчика 
постійно вивчають інформацію про хворобу і способи 
лікування від неї. За словами батька, ліки від СМА ви-
найшли тільки кілька років тому. Але коштують вони 
дуже дорого - 2,3 млн. доларів

У Фейсбуці родина створила групу Help_Arsen_SMA, 
де можна знайти інформацію про хлопчика і звіти про 
зібрані кошти.

Кошти на порятунок життя Арсенчика 
можна перерахувати за реквізитами:

приватбанк: 
5168745104377749 Борис Н.П. (мама) 
UA803052990000026206897933370 

5168745104377756 Борис Ю.І. (тато) 
UA063052990000026209897934503
26203897933522 Borys Nadiia $ (мама)
UA883052990000026203897933522
Swift code : PBANUA2X

26200897934706 Borys Yurii $ (тато)
UA713052990000026200897934706
Swift code : PBANUA2X

26204897933565 Borys Nadiia € (мама)
UA463052990000026204897933565
Swift code : PBANUA2X

26201897934749 Borys Yurii € (тато)
UA293052990000026201897934749
Swift code : PBANUA2X

MONOBANK: 
4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)
4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)
5375 4179 9820 1919 Борис Ю. І. (тато) PLN 

Paypal: djxrustya@gmail.com
Venmo: djxrustya

 Допоможімо маленькому арсенчику жити. 
навіть таку, здавалося б, дуже велику суму 

коштів під силу зібрати, якщо кожен з нас  від-
гукнеться на цей крик душі батьків хлопчика. 

не будьмо байдужими.  

Журналістка Людмила Лободенко вже майже два роки бореться з важким онкологічним за-
хворюванням – світлоклітинною карциномою. Позаду – операція, кілька блоків променевої тера-
пії, хіміотерапії. 

Зараз Людмилі потрібне дороговартісне обстеження і знову лікування. Кошти родини вичер-
пані, тому просимо всіх небайдужих людей, колег відгукнутися, допомогти фінансово. 

Номер картки "Приватбанку": 51 68 75 73 43 01 96 69.

ДОПОмОжімО жуРНАліСтці люДмилі лОбОДеНКО жити

Для порятунку АрсенчикА 
зі скАлАтА потрібно 

зібрАти понАД 
2 мільйони ДолАрів
Родина просить про допомогу 

усіх небайдужих

Вітаємо! 
Люблячу і добру маму, красиву жінку, чудову 

господиню, товариську і щиру колегу 
Ольгу Богданівну Дякун

із села Комарівка Бережанського району
з Днем народження! 

Хай рясніють літа, колосяться жита, 
Зеленіють луги, вміло скошені, 
Хай радіє земля, хай сміється душа
І далеко хай буде до осені.
Хай майбутні літа, мов у казці, пливуть, 
Сумувати за цим не годиться, 
Хай все гарне і добре вони принесуть,
І задумане все хай здійсниться!
Тож бажаєм прожити у мирі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Добра і  любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода.
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Господь із неба ласки посилає!

З любов’ю - донька Юля, 
сини Владислав і Станіслав, друзі.


