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Прийміть сердечні вітання та найкращі побажання 
з ювілейною датою -  30-річчям утворення 

газового господарства Збаражчини.
Сьогоднішній ювілей - це значуща подія в житті людей, 

які присвятили себе нелегкій, але дуже потрібній справі.
Не одне покоління газовиків Збаразького району зробили свій внесок у прокладання 

життєвонеобхідних підземних газових артерій краю, розвиваючи тим самим госпо-
дарську та соціальну інфраструктуру, доносячи життєдайний блакитний вогник у 
найвіддаленіші села Збаражчини та Підволочищини.

У трудовому колективі газовиків Збаразького управління працює багато відданих 
справі високопрофесійних фахівців, які примножують славні традиції важливої для 
людей галузі і забезпечують безперебійне та безаварійне газопостачання всієї кате-
горії споживачів.

Важко переоцінити значення події в житті, коли в місто або віддалене село прихо-
дить справжнє благо - природний газ, коли оживає реальна надія на краще  життя. 
Ви, шановні працівники газового господарства Збаражчини, причетні до цього, адже 
не просто даруєте людям тепло в домівки, а робите це по-європейськи, застосовую-
чи новітні технології.

Ми також високо цінуємо ветеранів галузі - тих, хто в числі перших до осель жи-
телів Збаразького та Підволочиського районів приносив блакитний вогник. Дякуємо 
за науку і неоціненний досвід, переданий молодим фахівцям.

         То ж, шановні ювіляри, щиро зичу усім нам міцного здоров'я, добробуту, ста-
більності і впевненості у завтрашньому дні. Нехай Ваш дім завжди буде зігрітий ува-
гою і турботою близьких, а добробут стане невід'ємною частиною Вашого життя.

Голова правління  ''Тернопільгаз'' Олег КАРАВАНсЬКИй

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА,

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ ПРАЦІ!
         Цьогоріч важлива дата 

у житті нашого колективу -  
30-ліття заснування Збаразького 

управління з експлуатації 
газового господарства  
ПрАТ   "Тернопільгаз".

Сердечно вітаю усіх, хто вклав  душу і серце у його розвиток, а 
також дякую кожному за спільну працю. Ми досягли  значних успі-
хів і нам є чим пишатися. Ми довели, що здатні йти вперед навіть у 
найскладніші часи і вирішувати  поставлені завдання.

        На сьогодні Збаразьке управління з експлуатації газового 
господарства ПрАТ "Тернопільгаз"-  це потужний колектив, який 
об’єднує газовиків Збаражчини, Підволочищини, Скалатщини, Виш-
нівеччини, колектив, у якому успішно взаємодіють представники 
кількох поколінь.  

Кожен рік успішної роботи під  незмінним керівництвом Олега 
Івановича Караванського сприяв розширенню та зростанню підпри-
ємства. Впровадження сучасних стандартів виробництва, опти-
мізація бізнес-процесів, дотримання законодавства про працю і 
галузевих стандартів, умов колективного договору - це чинники, 
які гарантують захищеність і впевненість у завтрашньому дні 
працівникам господарства та їх сім'ям. 

Шановні колеги! Наша професійна  діяльність  пов’язана із над-
звичайно важливою галуззю, яка покликана гарантувати енерге-
тичну безпеку держави. Ваш особистий внесок у забезпечення цієї 
мети впродовж 30 років воістину вагомий,  адже це  тисячі кіло-
метрів газових мереж, які спроектували та проклали  працівники  
колективу, мільйони кубів газу, які  зігрівають оселі жителів краю.    

Бажаю нам і надалі залишатися єдиною командою. Нехай Господь 
оберігає і підтримує вас в усіх справах, щедро дарує міцне здоров'я, 
наснагу і радість.  

З повагою, начальник Збаразького УЕГГ Віктор ПАНАсЮК.

Шановні працівники 
газового господарства  

Збаражчини!
Дорогі ветерани!

Прошу 
маминої руки

КИТАйСЬКИй ГОРОСКОП 
НА 2021 РІК: 
що принесе рік Білого 
Металевого Бика

10-11
стор.

ЗбараЗьке управління З експлуатації 
гаЗового господарства відЗнаЧаЄ ЮвілеЙ
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UniRank University Ranking (4ICU) - міжнародний 
неакадемічний рейтинг, що досліджує якість 
представлення та популярність університетів 

світу у веб-просторі. Публікується рейтинг з 2005 року, 
оцінюючи популярність більше 11 тисяч закладів 
вищої освіти світу та 186 закладів вищої освіти України 
за популярністю їхніх веб-ресурсів. Це допомагає 
міжнародним студентам, викладачам та науковцям 
дізнаватися, наскільки певний заклад вищої освіти є 
популярним в тій чи іншій країні.

Для розрахунку позиції в рейтингу застосовується особливий ал-
горитм, заснований на незалежних вебометричних показниках, зібра-
них і оброблених з авторитетних веб-джерел. При складанні рейтингу 
використовуються показники цитованості та відвідуваності офіцій-
них веб-представництв закладів вищої освіти світу і враховуються 
такі показники, як оцінка ранжування домену сайту пошуковими сис-
темами, рівень відвідуваності, кількість і якість активних посилань 
та доменів-джерел посилань, кількість унікальних відвідувачів і пе-
реглядів сторінок сайту закладу вищої освіти.

Західноукраїнський національний університет серед 186 україн-
ських закладів вищої освіти посів чільне 7 місце. Пприємно, що кла-
сичний університет Тернополя - лідер серед українських вишів.

Із рейтингом можна ознайомитися за посиланням: 
https://www.4icu.org/ua/  

якщо батьки 
помітили зміни 
у поведінці 

дитини: роздратування, 
поганий сон, відсутність 
апетиту, депресивні 
стани, різні зміни 
когнітивних функцій, 
необхідно звернутися 
до сімейного лікаря 
(педіатра) або у Центр 
медичної реабілітації та 
паліативної допомоги, що 
діє на базі міської дитячої 
комунальної лікарні.

Тернопільська міська ди-
тяча комунальна лікарня за-
початковує реабілітацію для 
дітей, які перехворіли корона-
вірусом.Мультидисциплінарна 
команда фахівців у Центрі про-
веде огляд дитини, проконсуль-
тує і, залежно від стану дитини, 
запропонує: дихальну гімна-
стику, лікувальну фізкультуру, 
спелеотерапію, електростиму-
ляцію, магнітотерапію.

У реабілітаційному цен-
трі з дітками будь-якого віку 
працюють невролог, ортопед, 

логопед, дефектолог, психолог, 
психотерапевт, є також кабінет 
фізіотерапії. Тут фахівці допо-
магають не лише фізичному, а 
й психологічному станам ди-
тини.

Звертайтеся за адресами: 
вул. Федьковича, 16 та 

вул. Клінічна, 1а.
Контактний номер 

телефону: 
067 3610225, 
095 5011569.

Меморандум 
передбачає, що 
теплопостачальні 

підприємства отримають 
відстрочки оплати 
за природний газ та 
компенсацію різниці 
між ринковою ціною 
природного газу та ціною, 
врахованою в тарифах 
за тепло. Натомість 
тарифи для населення 
залишаться незмінними.

- Вважаю це правильною 
позицією, яка показує, що прі-
оритет влади – і центральної, і 
місцевої – добробут українців. 
Дуже важливо, що досягнуто 
цього компромісу незалежно 
від політичних поглядів та пар-
тійної приналежності, - зазна-
чив голова Тернопільської об-
лдержадміністрації Володимир 
Труш.

Згідно з підписаним доку-
ментом, до кінця опалюваль-
ного сезону 2020-2021 років 

українці безперебійно отриму-
ватимуть опалення. Вартість 
послуги постачання теплової 
енергії та гарячої води у бага-
токвартирні будинки протягом 
нинішнього опалювального се-
зону не зміниться.

Уряд гарантує, що фінан-
сування компенсацій для під-
приємств теплопостачання не 
перекладатимуть на органи 
місцевого самоврядування.

- Річ у тому, що Тернопіль-
ська міська рада лише розро-

бляє тариф, а затверджує їх 
НКРЕ. Останнім часом склалася 
ситуація, що Нацкомісія не по-
годжувала нові тарифи, тому в 
комунальних підприємств на-
копичувалися борги. Це питан-
ня порушувалося Асоціацією 
міст і зараз воно врегульоване. 
Буде створено робочу групу, 
яка напрацює шляхи компенса-
ції цих витрат підприємствам,  
- зазначив секретар Тернопіль-

ської міської ради Ігор Гірчак.
«Нафтогаз України» розро-

бить та запровадить до 1 ве-
ресня 2021 року довгострокові 
цінові пропозиції для забезпе-
чення сталого рівня цін на при-
родний газ для підприємств те-
плопостачання. Це дасть змогу 
уникнути цінових коливань 
протягом опалювального сезо-
ну 2021-2022 років.

Тарифи на тепло та 
гарячу воду залишаться 

незмінними
До кінця опалювального сезону в Тернополі не зростатимуть 

тарифи на тепло і гарячу воду. Це Кабінет Міністрів 
офіційно закріпив у Меморандумі з місцевою владою.

ЗУНУ - в топі міжнародного 
рейтингу uniRank

Оприлюднено результати зимової 
сесії міжнародного рейтингу uniRank. 

Цей рейтинг складається на основі 
вебометричних даних, отриманих із п’яти 

різних джерел веб-аналітики.

Діти, які перехворіли коронавірусом, 
зможуть пройти реабілітацію

З лютого виклики приймає 
диспечер, а також працює 
служба супроводу

На базі Тернопільського міського терито-
ріального центру соціального обслуговуван-
ня населення (надання соціальних послуг) 
запрацював диспетчерський пункт, що коор-
динує роботу «Соціального таксі».  

Відтепер жителі Тернопільської громади, 
котрі пересуваються на інвалідних візках, 
зможуть скористатися не лише спецтранспор-
том з підйомником «Соціальне таксі», а й по-
слугами служби супроводу.

Її працівники вже пройшли спеціальний 
інструктаж та готові допомагати людям з ін-
валідністю під час замовлення послуги «Соці-
альне таксі». Вони, зокрема, супроводжувати-
муть і допомагатимуть жителю громади, що 
замовив соціальне таксі, під час виходу з влас-
ної оселі, у спецтранспорті та під час входу в 
установу, куди здійснювалося замовлення.

Таким чином, людині на візку допоможуть 
з легкістю дістатися до будь-яких установ со-
ціальної сфери, закладів охорони здоров'я та 
інших об'єктів інфстраструктури, що розта-
шовані на території Тернополя.

Для отримання послуги особам з інва-
лідністю на візках або їхнім законним пред-
ставникам необхідно попередньо (за 1-3 дні) 

звернутися у Тернопільський міський терито-
ріальний центр соціального обслуговування 
населення (вул. Лисенка, 8) або за телефона-
ми: (0352) 23-56-68, 067-4611075.

Додамо, наразі у Тернопільській громаді 
проживає близько 500 людей, які пересува-
ються на інвалідних візках.

Жителі громад можуть 
скористатися «Соціальним таксі»

У тернопільській лікарні безкоштовно допоможуть малечі
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Олеся Гудима стала 
другою після Івана 
Марчука художницею з 

Тернопільщини, чия робота 
зображена на вітчизняній 
поштовій марці. Вона є авторкою 
близько тисячі картин, вони 
зберігаються у приватних 
колекціях в Україні, Канаді, 
Франції, сША, Німеччині, 
Англії, Вірменії, Іспанії, Польщі, 
Швейцарії, Угорщині. На рахунку 
Олесі кілька десятків мистецьких 
виставок. 

Утім, вона йшла до справи, яку від-
чула як своє покликанням, скоріше 
всупереч обставинам. Молода мама з 
дипломом факультету журналістики 
Львівського університету, без фахової 
художньої освіти, але з непереборним 
бажанням малювати, Олеся роками до-
лала кордони умовностей. Вона експе-
риментувала з техніками і текстурами, 
писала на склі й простирадлах, пальця-
ми і шпателем. Її шлях у мистецтві - це 
спосіб бути собою. 

Приводом для нашої розмови ста-
ло відкриття виставки Олесі Гудими у 
приватному арт-просторі гастропабу 
"Natura" в Тернополі. Вперше художни-
ця представила свої картини з квіта-
ми, хоча лише полотен із зображенням 
маків написала понад сорок. Майже всі 
вони теж - у приватних колекціях. 

 
"Хотіла встигнути 

малювати за думкою"
- Всі картини, представлені на цій 

виставці, намальовані в техніці імпасто, 
- розповідає Олеся. - Я працюю в ній де-
сять років і вже створила 106 таких ро-
біт. Імпасто - це густе нашарування фар-
би. Ця техніка зараз популярна, але поки 
нема такої великої кількості художни-
ків, які у ній творять. Я спочатку думала, 
що коли досягнути певної густини фар-
би на полотні, то це вже дуже гарно. Але 
виявилося, в цій техніці досить складно 
працювати, тому що лише здається, що 
кожен колір на полотні "тримає" свій 
відтінок. Насправді дуже круто, якщо 
вдається колір зберегти. Зараз я вже 
можу гратися з текстурою фарби, різни-
ми відтінками. 

Виставковий простір розцвів мака-
ми, волошками, люпином, польовими 
квітами. Водночас незвичайне поєднан-
ня кольорів і текстури залишає простір 
для уяви, тому кожен, хто дивиться, 
сприймає їх по-іншому.

- Назва виставки - "Natura пристра-
сті". Пристрасть - це емоція. І справді, 
всі ці картини намальовані дуже швид-
ко, під впливом емоцій, які зафіксовані 

на полотні за допомогою фарби і кольо-
ру, - зауважує Олеся. - Я колись хотіла 
встигнути малювати за думкою. От ви-
никла думка, вона закінчилася - і ство-
рила картину. Тепер такі картини пишу 
за годину-дві. Але лише здається, що це 
швидко, для цього треба було років де-
сять попрацювати шпателем. 

"На картини потрібно 
море енергії"

Всі роботи Олесі систематизуються 
у серії. "Квіти" - лише частинка з того, 
що творить художниця. Є ще "Снови-
да", "Кроки", "Ангели миру для України", 
"Українська мадонна" та інші. Загалом 
твори художниці можна зарахувати до 
інтуїтивної форми живопису - спонтан-
ної, тієї, що йде за душею.

- Я довго вчилася входити в такий 
стан для творчості, - каже Олеся. - Для 
цього потрібне повне розслаблення. 
Відключаєш внутрішній діалог. І тоді 
починаєш малювати.  

На відміну від "швидких" квіткових 
композицій, над деякими картинами ху-
дожниця працює сім-вісім місяців. Іноді 
- рік або й два. Зокрема, це стосується 
картин із казковими сюжетами. 

- Зараз я збільшила собі робочий час 
до 10 годин, - пояснює Олеся. - Починаю 

о шостій вечора, а закінчую о восьмій 
ранку. Хотілося б дійти до 16, 17 годин, 
але я розумію, що це вже буде випад в 
зовсім іншу реальність, бо коли людина 
малює, вона весь час перебуває в цьому 
моменті зараз. Навіть мозок по-іншому 
працює. І коли раптово залишаєш малю-
вати, потрібен час, аби налаштуватися 
на соціум. Але в мене має назбиратися 
енергія на малювання. А на картини 
потрібно море енергії. Тому я можу два 
тижні, наприклад, не малювати, вбираю 
нові враження. І тоді знову можу твори-
ти.

Художниця розповідає: для неї по-
стійне джерело енергії - спілкування з 
сім’єю (в Олесі - четверо дітей). З іншого 
боку - це поштовх для глибшого зану-
рення у творчість. 

- От як Тарас Шевченко - що більше 
йому забороняли, то більше він хотів ма-
лювати. В мене заборона - це повсякден-
ні клопоти, - каже художниця. - Догляд 
за дітьми, багатодітність. Як будь-яка 
жінка, маю багато обов’язків, і коли я в 
них занурююся, мені так хочеться тво-
рити. Нехай за день намалювала якусь 
русалочку на фоні буденного клопоту 
- воно таке "смачне". Водночас, в мене 
енергія з’являється завдяки моїм дітям, 
чоловіку. Відбувається кругообіг взає-
модій і обмін енергіями.

"Сподобалося бути собою"
Олеся згадує, що малювала все жит-

тя: у дитинстві в садочку, в школі, в уні-
верситеті - вчилася на журналіста, але 
малювала. 

- Зараз можу з гордістю сказати, що 
я художниця-самоучка. Тішуся, що можу 
бути приналежною до "банди" тих лю-
дей, які відкривають усе самі. До Пола 
Маккартні теж батько казав: "Коли ти 
вже нарешті вивчиш ноти?" Маю свою 
вузьку спеціалізацію, в якій намагаюся 
розвинутися якомога більше. Колись 
мені було дуже складно. Я закінчила 
журналістику, працювала журналістом, 
потім з’явилися діти, я не мала ні часу, 
ні можливості вчитися на стаціонарі на 
художника. Але мені не хотілося бути 
гіршою від тих, хто здобував мистець-
ку освіту, тому весь вільний час при-
свячувала малюванню, тому що знала, 
що вони теж присвячують малюванню 
багато часу. А потім мені сподобалося 
бути собою. 

Найближчим часом Олеся Гудима 
планує відкрити ще п’ять виставок в 
різних містах України. 

- Зараз виставок не так багато, 
тому що постійно захоплена творчіс-
тю, - каже художниця. - Це була моя 
мрія - максимально свій час віддати 
мистецтву і намалювати дуже багато 
картин. Та з часом зрозуміла,  що у тако-
му випадку буду чекати, що світ скаже 
мені «Дякую!», чекатиму сатисфакції. А 
насправді треба жити, любити. Трохи 
помалювала – і далі живеш звичайним 
життям. Бо якщо не робити цього, то 
потім можна образитися на світ і людей, 
що вони не дали, можливо, очікуваного 
визнання.  

Виставка полотен Олесі Гудими у 
«Naturі» триватиме до 5 березня. Пред-
ставлені картини можна придбати. 
Частину виручених ко-
штів художниця пере-
дасть багатодітній сім’ї, 
яка потребує допомоги.
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Олеся ГУДИМА: "Тішуся, що 
можу бути приналежною до "банди" 
тих людей, які відкривають усе самі"

- Є така форма живопису, як інтуїтивна. Тобто малюєш те, що диктує твоя душа, 
- розповідає тернопільська художниця Олеся Гудима. - Я вже дуже давно це 

практикую - дванадцятий рік. Розгортаю полотно і не знаю, що на ньому буде. 

Антоніна БРИК.
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З Надійкою ми колись 
разом працювали на 
взуттєвій фабриці, 

мешкали на одній 
квартирі. Невеличка, 
русява, з волошковими 
очима і довгими 
закрученими віями, 
вона чимось нагадувала 
сонячного зайчика: 
така ж спритна, весела, 
всюдисуща.

 А який чудовий голос був у 
нашої Надійки! Її високе чисте 
сопрано схоже на дзвін камін-
ців у співучому водоспаді. Хо-
тілося слухати і слухати! Надя 
могла посеред ночі розбудити 
усіх,  щоб… співати. Так-так. 
Тоді, коли у вікнах давно згас-
ло світло, у нашій кімнаті Надя 
його вмикала і першою почина-
ла пісню. «Та підтримайте мене. 
Ну, давайте, хоча б одну заспіва-
ємо!» - сміялася з нас, сонних. 
Пожвавішавши, ми, молоді і ве-
селі, могли співати до  ранку. З 
піснею йшли на ранкову зміну 
і поверталися з вечірньої. Надя 
була нашим ватажком. Вміла 
чудово куховарити, зі смаком 

одягнутися, прибрати кімнату. 
А ще – завжди жартувала. Лише, 
коли заводила мову про свою 
маму Євдокію, легкий смуток 
вимальовувався у кутиках її 
уст. «Хвилююся за неї, - казала. 
– Здоров’я у мами слабке, адже 
п’ятеро дітей виховала і ніколи 
себе не жаліла».

 З матір’ю у Наді був якийсь 
особливий енергетичний зв'я-
зок. Пригадую, якось змучені від 
роботи на конвеєрі, ми заснули, 
не дочекавшись вечора. Пробу-
дилися від якогось метушіння. 
Посеред кімнати із сумкою в 
руках стояла Надя. «Бувайте, я 
їду додому. Мені сон поганий 
приснився – мабуть мамі зле», - 
сказала стривожено. І, хоча ми, 
як могли, заспокоювали її, Надя 
все ж поспішила на останній ав-
тобус. А вдома, справді, чекала її 
хвора мама.

 Я не раз зауважувала, що 
в нашої Наді є організаторські 
здібності, тож сидяча робота 
за конвеєром – не для неї. Їй 
потрібен рух, порив, врешті, ке-
рівництво. Я не помилилася, бо 
згодом вона стала прекрасним 
керівником, працюючи дирек-

тором безалкогольного цеху у 
Золотниках.

 Якось розговорилася зі сво-
єю сусідкою Юзефою Яківною 
Каплун, яка часто зустрічалася 
з Надією у робочих справах. Та 
зауважила, що Надя – вродже-
ний керівник, чуйна, розуміюча, 
справедлива. Щиро переймаєть-
ся не лише своїми, а й чужими 
проблемами. 

 Після закриття безалко-
гольного цеху Надія разом з 
чоловіком Богданом стали під-
приємцями. Магазин-бар «Ко-
лосок», який вони відкрили, 
швидко полюбився мешканцям  
Золотників. Не оминають його і 
приїжджі. 

 «Хто обирав назву?» - запи-
тую у Надії. «Думали обоє. Було 
багато варіантів, але обрали 
саме   «Колосок». Хоч знаємо, що 
зараз у моді запозичувати за-
кордонні назви, зміст яких зро-
зумілий не кожному. Колосок 
– це хліб. А хліб – це тепло, зати-
шок, насолода. Це ми й намага-
ємося влаштовувати в нашому 
приміщенні», - каже. 

 У «Колоску» можна не лише 
завжди придбати свіжий товар, 

а й посмакувати кавою, соком, 
духмяним чаєм, гарно відпо-
чити, насолоджуючись бездо-
ганним обслуговуванням його 
господині. Милує око гарний 
ремонт, а домашню атмосферу 
створюють розкішні вазони у 
залі. 

Я куштувала смачну піцу, як 
враз у магазин забігла зграй-
ка дітлахів. Для кожного Надія 
знаходить ніжне слово: котику, 
зайчику, пташечко. Обдаровує 
теплою усмішкою, щирою пора-
дою, компліментами.

Знаю, що Надю і Богдана не 
раз жорстоко пошарпала доля. 
За короткий час вони похоро-
нили 

Богданових батьків, молодо-
го брата і сестру. У тиху мирну 
місцину передчасно відійшов 
брат Надії - Мирон і сестра - 
Орислава. Скоро виповниться 
п’ята річниця, як не стало пле-
мінниці Тетяни, вчительки му-
зичної школи. 

Вони гадали, що не пережи-
вуть такого горя, але Бог дав 
їм сили нести важкий хрест. 
Тим більше, є для кого жити, 
бо мають велику дружню роди-

ну, пишаються племінниками 
-Сашком і Анжелікою, для яких 
є прикладом людяності, поряд-
ності, щирості і доброти.

Анжеліка з першого і до ос-
таннього дня була на Майдані. 
Коли оголосили, що серед учас-
ників є поранені, вона з чолові-
ком зголосилися допомагати, 
адже в Анжеліки був чималий 
медичний досвід, бо працювала 
медсестрою у Золотниківській 
лікарні. Її двічі обирали депута-
том районної ради, з гуманітар-
ною місією побувала в АТО.

 Мені не хотілося залишати 
«Колосок», де було так комфорт-
но, зручно, цікаво. А ще – якось 
тепло від лагідної усмішки його 
господині, її спритності, бала-
кучості. Надія попросила при 
нагоді подякувати лікарю Зо-
лотниківської лікарні Мар’яні 
Ігорівні Коваль за чуйність, до-
броту, вміння розрадити, всели-
ти надію на одужання, професі-
оналізм. Їм не раз доводилося 
звертатися до Мар’яни Ігорівни 
за допомогою, адже Богдан був у 
важкому стані, переніс операцію 
на серці. Лікарка у будь-який 
час доби не відмовляла їм, зали-
шала свої справи заради спасін-
ня людини. 

Пишаюся Надією, яка, попри 
болючі удари долі, не зміліла 
душею, залишилася щирою вір-
ною подругою, гарною люди-
ною. Її люблять і поважають.

Марія МАЛІЦЬКА. 

ДрУЖБа, рОДОМ з юнОСТі
Якось я знову завітала у магазин-бар «Колосок», що у Золотниках і щиро зраділа. Тут і надалі 

вже впродовж вісімнадцяти років господарює чудова жінка – Надія Демідова-Кучма. 

Регіональний публічний 
благодійний проєкт 
«Людина року – Меценат 

року 2020» уже кілька років діє 
не лише на Тернопільщині, а й в 
Україні. Традиційно цей проєкт 
допомагає онкохворим дітям та 
маленьким пацієнтам з вадами 
серця, їх родинам боротися 
з недугами і перемагати 
їх. Керівник та автор цієї 
благодійної ініціативи 
сергій Бачинський, відомий 
як організатор та керівник 
різних культурно-мистецьких 
проєктів. 

– Поштовхом до благодійної діяль-
ності стали проблеми, які виникли у 
моїй родині, – розповідає пан Сергій. 
–  Коли у нас народився важкохворий 
син і лише за перший рік свого життя 
він переніс чотири операції, пролежав-
ши в реанімації загалом одинадцять 
місяців. Я знаю, що таке боротися за 
здоров’я дитини. І розумію тих бать-
ків, яким озвучують невтішний діа-
гноз і необхідну суму на лікування. 
Тож від початку задуму цього благо-
дійного проєкту допомога є   адресною 

– конкретній дитині для лікування чи 
реабілітації.

Цьогоріч через пандемію корона-
вірусу, численні локдауни реалізація 
проєкту опинилася під загрозою. Чи-
мало кого зачепила економічна криза. 
Але серця багатьох людей залишилися 
щирими.  

У 2020 році регіональний благодій-
ний проєкт «Людина року – Меценат 
року» організував дві програми, одна 
з яких «Здорова країна – здорова ди-
тина». Вдалося зібрати 120 тисяч гри-
вень на лікування онкохворих дітей, 
зокрема, сімей Кардаш з Лановеччини, 

Варвачук з Підволочиського, Лемеги 
з Теребовлянського та Думанських з 
Підгаєцького районів. Втішно, що у 
списку меценатів з’явилися нові імена.

Традиційно до благодійного про-
єкту долучилися Михайло Ратушняк 
(ТОВ «Ант»), Богдан Олійник («Агро 
Млин»), Василь Глемба («Надзбруч-
чя-Сервіс), Ігор Парій (ПМП «Модуль»), 
Неля Хоміцька (ортопедичний центр 
«Терно-Топ»), Сергій Лупійчук («Ага-
та-Буд»), Василь Лило («Тернопіль-
буд»), Степан Рубай («Продекспорт»), 
Ярослав Гринчишин (видавництво 
«Підручники і посібники»), Наталія Бе-

резовська («Агрон»), Олександр Шпак 
(Збаразький КХП»), Володимир Троян 
(«Микулинецький Бровар»), Мирос-
лава Сословська («Аскор-Україна»), 
Степан Данилишин («Обрій»), Наталія 
Грохола («АВАКС ПРОФ»), Євген Сидій 
(«Тернобуддеталь, Дмитро Симко (ТОВ 
«Сім-Сім») та інші меценати.

Організатори проєкту щиро вдячні 
усім небайдужим людям краю – керів-
никам фірм, приватним підприємцям, 
громадським діячам, які хоч трошки 
полегшили життя хворим діткам.  

Анастасія ПОЛЬОВА.            

НЕ ЕКОНОМТЕ ДОБРОТИ
завдяки благодійникам вдалося 

зібрати кошти для онкохворих діток 
Відомий політик  та громадський діяч Бенджамін Франклін зазначав, коли ви робите добро 
іншим, ви в першу чергу робите добро собі. Благодійність має стати звичкою для кожного з 

нас. Адже віддавати набагато легше, ніж просити. І ми маємо створити такий світ, таку країну, 
поширити благодійність настільки, щоб просити про допомогу стало нормально, бо насправді 

кожному з нас у той чи інший момент потрібна підтримка.
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У чому причина 
виникнення 
хронічних ран, як їх 

розпізнати і чому варто 
негайно звертатися до 
лікаря, якщо рана не 
гоїться більше трьох 
тижнів ми розпитали у 
фахівців поліклінічного 
відділення КНП 
«Тернопільська 
комунальна міська 
лікарня №2». 

Хвороби судин 
та діабет можуть 

спровокувати виразки
Усі рани в медицині поділя-

ють на гострі, які спровоковані 
травмами і заживають швидко, 
і хронічні, що гояться дуже по-
вільно. 

- Рану вважають хронічною, 
якщо, незважаючи на відповід-
ну терапію, немає або майже 
немає ознак загоєння більше 
трьох тижнів, - розповідає Євге-
нія Вітик, лікар-хірург КНП «Тер-
нопільська комунальна міська 
лікарня №2». - Зазвичай, причи-
ною цих ран є не зовнішні факто-
ри, а внутрішні проблеми орга-
нізму. У тканинах порушуються 
обмінні процеси, що призводить 
до їх пошкодження, і це сповіль-
нює загоєння рани. Тому у цьому 
випадку, насамперед, потрібна 
якісна діагностика та лікування 
причини виникнення рани. 

Найбільш поширеними ти-
пами хронічних ран є: трофічні 
виразки, діабетичні рани та про-
лежні.  

- Трофічні виразки пов’яза-
ні з порушенням кровотоку як 
венозного, так і артеріального, 
- розповідає Євгенія Вітик. - Тро-
фічні виразки артеріальні ви-
никають через так звану «заку-
порку» судин, неконтрольовану 
гіпертензію. Найчастіше від цього 
страждають люди старшого віку, 
зокрема курці, ті, хто харчується 
неправильно, діабетики. Зазви-
чай, такі рани з’являються на го-
мілці, вони мають округлу форму, 
як «удар кулаком». Кровопоста-
чання ніг погане, кінцівка холодна, 
блідо-синього кольору. Аби вилі-
кувати таку рану, спершу потрібно 
відновити кровотік, зробивши ре-
васкуляризацію. Після цього рана 
загоюється дуже добре. 

Венозні трофічні виразки 
пов’язані з порушеннями у ро-
боті венозної системи. Йдеться 
про частковий або повний лім-
фовеностаз. Потрібно усунути 
спершу проблему з судинами, 
а тоді вже лікувати виразки.  
Також бувають виразки зміша-
ного типу. Саме вони найважче 
піддаються лікуванню.  

Дуже часто хронічні рани 
виникають у людей, хворих на 
діабет. Адже ця недуга роками 
підточує стан судинної і пери-
феричної нервової системи. В 
результаті чутливість нижніх 
кінцівок знижується. 

- Часто з такими проблема-
ми звертаються молоді паці-
єнти, навіть  у віці 30+ років, - 
зазначає Євгенія Вітик. – Тому 
дуже важливо контролювати 
рівень цукру у крові. Якщо ж 
у вас діагностували діабет, ре-
тельно ставтеся до вибору взут-
тя. Воно повинне бути зручне, 
не мати внутрішніх швів і не 
стискати ногу. Адже через зни-
жену чутливість хворий не від-
чуває, що взуття натирає чи 
викликає інший дискомфорт. 
Обов’язково потрібно захищати 
ноги від травм, тому що навіть 
дрібні пошкодження шкіри мо-
жуть призвести до виникнення 
довго незагоюючих ран. Навіть 
обрізати нігті потрібно дуже 
акуратно. 

До хронічних ран також від-
носять пролежні, які виника-
ють, через тривале тиснення в 
місцях кісткових виступів, до 
поверхні, на якій лежить паці-
єнт, що призводить до ішемі-
зації тканин. Здебільшого, ця 
проблема виникає у пацієнтів 
з вимушеним тривалим або по-
стійним постільним режимом. 
У цьому випадку важливо вчас-
но помітити проблему і зверну-
тися за допомогою. 

Комплексний підхід 
і командна робота 
дають результат

У поліклінічному відділенні 
КНП «Тернопільська комуналь-
на міська лікарня №2» мають 
великий досвід у лікування хро-
нічних ран. Лікарі зізнаються, 
на практиці переконалися, на-
скільки важливий комплексний 
підхід до лікування тієї чи іншої 
недуги. 

- Ми завжди шукаємо при-
чину виникнення хронічних 
ран, проводимо на базі нашого 
закладу всі необхідні обстежен-
ня. Долучаємо до співпраці ву-
зькопрофільних спеціалістів, 
- зазначає Вадим Кравчук, завід-
увач поліклінічним відділенням 
КНП «Тернопільська комуналь-
на міська лікарня №2». – Саме 
командна робота дає хороші 
результати, забезпечує якісне 
лікування і швидке одужання па-
цієнта. 

Для лікування хронічних ран 
застосовують сучасні пов’язки, 
які дихають, зберігають рану 
вологою, забезпечують захист 
від зовнішніх впливів, тримають 
температурний режим і активно 
підтримують процес загоєння. 

- Також чудові результати 
показує використання PRP-те-
рапії, - додає Вадим Кравчук. – У 
нашому закладі ми застосовуємо 
цю сучасну методику у різних 
напрямках. Йдеться про вико-
ристання плазми крові пацієнта. 
Ми її відділяємо з допомогою 
центрифуги. У плазмі висока 
концентрація тромбоцитів, які 
відіграють найважливішу роль у 
процесах загоєння і регенерації 
пошкоджених тканин організму. 
Збагаченою плазмою обколю-
ють краї і дно рани, яка погано 
заживає. Також є випадки, коли 
зверху її покривають PRP-гелем. 
Фактори росту, що містяться в 

плазмі, активізують процеси 
оновлення тканин і росту клі-
тин, отже, загоєння відбувається 
швидше, а також зменшуються 
ознаки запалення.

- Ефективно працює  у ліку-
ванні ран VAC- терапія, - додає 
Євгенія Вітик. – В основі цього 
методу є використання локалі-
зованого, рівномірного негатив-
ного тиску на поверхню рани. 
Накладають спеціальну губку, 
герметично покривають її плів-
кою та приєднують до VAC-апа-
рату. Це пришвидшує очищення 
і загоєння рани. 

Медики  зазначають, лікуван-
ня хронічних ран – це тривалий 
процес. Але лише фаховий підхід 
– дасть позитивний результат. 

- Для кожної рани ми підби-
раємо найефективніший метод 
лікування, - додає Марія Кінаш, 
старша медсестра хірургічного 
відділення поліклініки. – Також 
дуже важлива якісна підготов-
ка місця, де проходитимуть ма-
ніпуляції. Чи це операційна чи 
кімната для перев’язок.  Йдеться 
про максимальне забезпечен-
ня стерильності,  підготовку 
всіх інструментів та необхідних 
перев’язувальних матеріалів, 
облаштування робочого місця 
лікаря. Кожен учасник команди 
робить все для якнайшвидшого 
одужання пацієнта. 

Чому пов’язки з марлі 
не допомагають?
Сучасна медицина не стоїть 

на місці. Сьогодні з’явилося бага-
то сучасних засобів для лікуван-
ня хронічних ран, які показують 
чудові результати.  

- У минулому були дуже по-
пулярні пов’язки з марлі, - каже 
Євгенія Вітик. – Це доступний і 
недорогий матеріал. Багато лю-
дей і досі його використовують. 
Однак пов’язки з марлі значно 
подовжують процес лікування. 
Адже марлеві пов’язки засиха-
ють на рані і, змінюючи їх, люди 
пошкоджують грануляційну тка-
нину (ред. - відновлену шкіру), 
яка затягує рану. І відповідно 
рана знову відкрита, і час від-
новлення подовжується. Також 
відбувається переохолодження 
рани, у неї потрапляють мікро-
би, відбувається міграцію ексо-

дату – а це фактори, які подовжу-
ють процес загоєння рани.  Зараз 
є багато сучасних пов’язок, які 
значно дієвіші. Вони «дихають», 
зберігають рану вологою, забез-
печують захист від зовнішніх 
впливів, тримають температур-
ний режим і активно підтриму-
ють процес загоєння. Також в 
жодному разі не можна накри-
вати рани поліетиленом. Адже 
це створює парниковий ефект і 
сприяє розмноженню мікробів. 

Лікарі зазначають, що най-
більша проблема – це, що люди 
не поспішають до спеціалістів. 
Займаються самолікуванням, 
використовуючи поради з інтер-
нету, чи ті, які допомогли рідним. 
Або ж купують мазь, яка вряту-
вала сусідку. Лише, коли у них 
піднімається температура, у рані 
починається запальний процес, 
нога набрякає, йдуть у лікарню. 

- Насправді, хронічні рани 
дуже небезпечні і з ними не вар-
то легковажити, - додає Євгенія 
Вітик. - Є один з випадок з моєї 
практики, який, мабуть, не забу-
ду до кінця життя. До прикладу, 
до мене зверталася жінка, у якої 
був синдром Леріша – закупорка 
черевної артерії. Про свою хворо-
бу вона не знала. Все почалося з 
невеликої ранки на нозі. Жінка 
лікувалася народними метода-
ми, не проходила комплексне 
обстеження, щоб визначити при-
чину. Купляла різні мазі в Україні 
і за кордоном. Нарешті вона таки 
звернулася до лікаря. Але рани 
вже не піддавалися лікуванню, 
було гнійне запалення, далі роз-
почалася гангрена. Довелося ро-
бити ампутацію. Спершу на рівні 
нижньої третини стегна, далі на 
середній і потім верхній частині 
стегна. Після проведення додат-
кового обстеження було визна-
чено причину  її ран і застосовано 
найбільш адекватне лікування. 
Досі її спостерігаю і зараз все до-
бре. Ціною ампутації кінцівки ми 
врятували їй життя. Тому щиро 
закликаю усіх, бережіть своє здо-
ров’я і не зволікайте з візитом 
до лікаря. Адже 
саме ви відпо-
відаєте за своє 
життя.

«ЯКщО РАНА НЕ ЗАГОюЄТЬСЯ, НЕ ШУКАйТЕ 
РЕЦЕПТИ В ІНТЕРНЕТІ, А йДІТЬ ДО лІКАРЯ»

Проблема лікування хронічних ран є надзвичайно актуальною сьогодні. Ситуація 
особливо загострилася з початком карантину. Адже люди менше звертаються до 
лікарів через пандемічні обмеження і страх заразитися коронавірусом. А ще хворі 
часто серйозно не сприймають рани, які довго не гояться, роками не звертаються 
до медиків, використовують поради з інтернету або купуючи мазь, яка допомогла 

сусідці. Наслідки такого самолікування вражаючі і часто призводять до 
загострення недуги і навіть ампутації (!) кінцівки.

юля 
ТОМЧИШИН.

Задавнені виразки можуть 
спровокувати гангрену 

і навіть втрату кінцівки
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У Тернополі заарештували 
місцевого жителя, якого 
підозрюють у стрілянині по 

дітях поблизу школи. як повідомили 
у поліції області, розслідування 
тривало з 21 січня. Цього дня до 
лікарні потрапив місцевий хлопчик. 
Травми дитина отримала під час 
катання на санках поблизу 26 
школи. Під час надзвичайної події на 
дитячому майданчику було троє дітей 
– потерпілий зі своєю сестрою та ще 
один хлопчик, який також отримав 
поранення щоки від невідомого 
металевого предмету.

 - Ми мали первинні версії, що, можливо, 
була петарда, можливо, саморобний вибуховий 
предмет, які спричинили дитині тілесні уш-
кодження. Однак, коли дитину доставили до 
медичного закладу, то встановили, що в тілі є 
дріб, - розповів на прес-конференції начальник 
управління Нацполіції в Тернопільській облас-
ті Олександр Богомол.

На місці події працювала слідчо-оперативна 
група, криміналісти, експерти. Фахівці встано-
вили, що кущі, біля яких впала дитина, також 
пошкоджені пострілом зі зброї. Фахівці змогли 
встановити приблизну траєкторію руху кулі та 
вікно, з якого, ймовірно, стріляли.

На основі доказів прокуратура прийняла 

рішення оголосити підозру тернополянину та 
обрати запобіжний захід. Прокурор просила 
тримання під вартою, тоді як адвокат - домаш-
ній арешт.

- Його дій кваліфіковано за частиною 4 стат-
ті 296 - хуліганство, вчинене з використанням 
зброї та частиною 1 статті 121 ККУ - умисне за-
подіяння тяжких тілесних ушкоджень. Санкція 
статті передбачає покарання від 5 до 8 років 
позбавлення волі, - повідомив керівник облас-
ної прокуратури Андрій Миколайчук. 

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою строком на 60 
діб без права внесення застави.

У поліції додали, що одразу після оголошен-
ня ухвали підозрюваного у залі суду взяли під 
варту. 

Шахраї підмінюють 
товари на пошті

Декілька випадків нового виду шахрайства 
зареєстрували співробітники кіберполіції. 

Потерпають люди, які хочуть продати або 
обміняти мобільні телефони.

- У шахрайську пастку нещодавно потрапила жителька Терно-
поля. Жінка хотіла обміняти свою мобілку на «іPhone». В мере-
жі знайшла відповідне оголошення. Зв’язалася з його автором. 
Обговорили умови. Тернополянка перша надіслала свій теле-
фон  власниці «іPhone» і чекала, коли дороговартісний телефон  
надійде їй. Проте несумлінна авторка оголошення у відділені 
пошти вдалася до хитрощів та підмінила мобілку тернополян-
ки на макет. Як наслідок, потерпіла залишилася без телефону, 
- розповіли у поліції Тернопільської області. 

 Аби не стати жертвою схожого шахрайства, 
кіберполіцейські радять:

 - не відправляти товар, не впевнившись у тому, що отримаєте 
плату за нього;

- здійснювати перевірку даних співрозмовника за допомогою 
розділу «Стоп фрауд» на офіційному сайті кіберполіції;

- оплату за покупку здійснювати з використанням перевіре-
них платіжних сервісів;

- не надавати незнайомцям особисті дані (паспортні і платіж-
ні дані, фінансовий номер телефону, логіни і паролі для входу в 
особисті електронні кабінети);

- не робити передоплати при покупці в інтернет-магазині. 
Краще використовувати як спосіб покупки накладений платіж. 
Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити. 

Якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що по-
трібно зробити – звернутися в поліцію за місцем проживанням. 
Або до кіберполіції, використовуючи форму зворотного зв’язку 
на сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.

На Чортківщині 
чоловік, який 
намагався 

розукомплектувати 
трансформатор, загинув 
від електронапруги

- Сталося це в одному з сіл 
району, - розповіли у поліції 
Тернопільської області. - По-
руч були двоє товаришів заги-
блого. Вони викликали швид-
ку. Медики, які приїхали на 
місце події, лише констатува-
ли смерть 30-річного чоловіка. 

Як з’ясували слідчі, тріо 
товаришів прийшли на тери-

торію току одного із аграрних 
підприємств. Зайшли в будів-
лю електропідстанції. На кра-
діжку всі троє пішли в стані 
алкогольного сп'яніння.

- Потерпілий підійшов до 
трансформатора і намагався 
зняти з нього запчастини. Чо-
ловіки не знали, що все облад-
нання під напругою, і в один 
з моментів їхнього спільника 
вдарило струмом.  Сусіди роз-
повідають, що чоловіки злов-
живають спиртним і, ймовір-
но, полізли в небезпечне місце, 
аби підзаробити, - додали у 
поліції.  

Даний факт правоохоронці 
внесли в ЄРДР згідно зі стат-
тею 115 ККУ з поміткою "не-
щасний випадок".

- До лікарні з чисельними тілесними ушкодження потра-
пив 70-річний житель Гримайлова. Про пацієнта лікарі пові-
домили співробітників поліції. У потерпілого були чисельні 
забої, переломи ребер. Вже наступного дня пенсіонер помер у 
лікарні, - розповіли у поліції Тернопільської області.  

Правоохоронці з’ясували, що чоловіка побив рідний син. 
Після вчиненого він утік і переховувався у своїх знайомих на 
Буковині.

 44-річний житель Гримайлова зізнався у побитті батька. 
Згідно з санкцією статті, яку йому інкримінують, за вчинене 
чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Мережу з продажу 
заборонених речовин 
викрили працівники 

управління по боротьбі з 
наркозлочинністю в області. 

- Тернополянин, співпрацюючи з 
львівськими колегами, налагодив ме-
режу збуту наркотичної сировини на 
території двох областей. Наркотики 
закуповував за гуртовими цінами у 
Львові, а вже тут перепродував їх ін-
шим "підприємцям", - розповіли у по-
ліції Тернопільської області. 

За даними правоохоронців, до бан-
ди увійшло 8 осіб - організатор з Тер-
нополя, двоє постачальників зі Львова 
та п'ятеро продавців. 

- Асортимент товару був різнома-
нітний. Це - кокаїн, метамфетамін, ма-
кова соломка, марихуана, амфетамін, 
ЛСД, МДМА, PVP. Пропонували своїм 
клієнтам і псилоцибінові гриби. Ціна 
за товар коливалася від 200 гривень 
до 100 євро за грам. Все залежало від 

продукту. Найдорожче вартував кока-
їн, - додали у поліції.  

Правоохоронці здійснили 16 обшу-
ків за місцями проживання фігурантів 
справи. У них вилучили автомобілі, 
гроші, сім-картки, мобільні телефони 
та комп'ютерну техніку більш як на 
мільйон гривень. Виявили під час об-
шуку вогнепальну та холодну зброю.

Серед вилученого - 5,5 кілограмів 
марихуани, пів кілограма макової со-
ломки та амфетаміну, 12 грамів кокаї-
ну, 40 метамфетаміну, 35 грамів МДМА 
в порошку та 610 таблеток, 250 грам 
грибів, 130 штук марок ЛСД. У поліції 
кажуть, що на "чорному ринку" за цей 
товар можна було заробити близько 2 
мільйонів гривень. 

Учасникам банди вже оголосили 

підозру в злочині. Організатора, двох 
постачальників та одного продавця 
затримали. П'ятьом "бізнесменам" 
обрали міру запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під ватою з правом 
внесення застави. Розмір суми колива-
ється від 113 тисяч до 1 мільйона 135 
тисяч гривень. 

Наразі триває слідство. Опера-
тивники встановлюють шляхи над-
ходження наркотиків до України та 
опрацьовують клієнтську базу "під-
приємців".

Обстріл дітей у Тернополі: 
підозрюваного заарештували

Чоловік перебуватиме від вартою щонайменше до 3 квітня

Дурман виявили оперативники Тернополя в місцевих та львівських "бізнесменів"

В банди вилучили наркотиків на 2 мільйони

Побив до смерті батька
Трагедія сталася на Гусятинщині. 

Зловмисника розшукали 
оперативники у Чернівецькій 

області. 

Крадія вбило 
електричним струмом 
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Коли ЄС відкриє 
кордони - невідомо

На сьогодні для вільних поїздок до 
країн Європи вакцинації від коронавіру-
су недостатньо. Через нові штами заходи 
з безпеки переглянуть додатково, заявив 
представник ЄС із зовнішньої політики і по-
літики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю 
«Інтерфаксу». Нові штами несуть чергові 
ризики, тому Європа оцінить по-новому. 
«На даний момент вакцинація не вважаєть-
ся достатньо надійним параметром», - за-
явив Боррель. За його словами, неможливо 
спрогнозувати, коли відкриються зовнішні 
кордони ЄС. «Потрібні додаткові обгово-
рення в контексті подальшого розвитку 
пандемії. Одне можна сказати напевно: ми 
сподіваємося на швидке та безпечне від-
криття країн, економік і кордонів, працює-
мо над цим», - підкреслив Боррель.

США передадуть Україні дані 
«нечистих на руку бізнесменів»

США хочуть передати Україні дані 
розслідувань про олігархів. Про це заявив 
колишній координатор Держдепартамен-
ту США з санкційної політики Деніел Фрід. 
«Ми передамо дані наших розслідувань 
представникам України, щоб подальша 
робота відбувалася у вас. Розраховую, що 
президент Байден вплине на керівництво 
України таким чином, аби ці розслідуван-
ня були проведені сумлінно», - сказав Фрід 
в ефірі «Еспресо.TV». «В адміністрації Джо 
Байдена вже тривалий час говорять про те, 
щоб заблокувати обіг корупційних коштів 
нечистих на руку бізнесменів на території 
якої б країни вони не перебували. Тому слід 
очікувати зрушень у цьому напрямку», - на-
голосив американський дипломат.

В Італії знову продають 
будинки за 1 євро

Через спалах вірусу туризм перебу-
ває в кризовій ситуації по всьому світу, 
проте це особливо відчувається саме в 
Італії, оскільки більша частина прибут-
ків країни базується саме на сфері туриз-
му. Щоб якось відновити цікавість до ман-
дрів, нерухомість в Італії продають лише за 
1 євро. Торік таку ініціативу започаткували 
в регіоні Калабрія. А підтримали проєкт у 
місті Троїна, що раніше було столицею Сіці-
лії, і в 2019 році отримало звання одного з 
найгарніших міст Італії. Щоб придбати не-
рухомість в Італії за 1 євро, необхідно вико-
нати декілька умов. Будинок можна купити 
на аукціоні - загалом вже у 2021 році виста-
вили на продаж 130 будинків. Потім треба 
внести заставу у розмірі 5000 євро. Житло 
слід відновити протягом двох років з часу 
покупки. Влада допомагатиме у цьому - 
перші три роки не стягуватимуть податки з 
нових мешканців і виділять майже 15 тисяч 
євро на ремонт будинку.

Карантин призвів до падіння 
народжуваності в Європі

На початку карантину очікували, що 
після його завершення буде бебі-бум, але 
цього не сталося. Зокрема в Італії, де був 
жорсткий локдаун, за попередній рік на-
роджуваність знизилась майже на 22%, 
пише Reuters. Через карантин одружені 
пари набагато частіше бували вдома разом, 
тому й очікували зростання народжува-
ності. Але перші статистичні дані свідчать 
про зворотнє. Також майже на половину 
поменшало й шлюбів, що теж призведе до 
погіршення народжуваності. Навесні 2020 
року опитування у кількох країнах Євро-
пи показало, що більшість сімей виріши-
ли відкласти або взагалі відмовитися від 
ідеї народжувати дитину. Тепер експерти 
стверджують, що в Європі у 2021 році на-
роджуваність стане ще меншою. Для при-
кладу, торік Велика Британія зафіксувала 
різке скорочення імпорту дитячих візків. 
Продажі впали до найнижчого рівня з 2000 
року. А в Німеччині населення знизиться не 

лише через падіння народжуваності, а й че-
рез зменшення притоку мігрантів, оскільки 
кордони закриті.

У Польщі запропонували 
створити жіночі 

«кімнати для сліз»
Представники консервативної като-

лицької партії «Солідарна Польща» за-
пропонували створити спеціальні місця 
для підтримки вагітних жінок, які зму-
шені народжувати дитину з патологією 
після введеного у країні закону про за-
борону абортів. Такі заклади пропонують 
назвати «кімнатами для сліз», де жінки 
зможуть виплакатися, отримати необхідну 
допомогу та рекомендації, що робити далі. 
Ідея спричинила бурхливу критику. Зокре-
ма, кореспондент видання Newsweek Polska 
Джоанна Мізіолек зазначила, що хотіла б, 
аби Польща зробила все можливе, щоб жін-
кам не доводилося плакати. Торік Конститу-
ційний суд Польщі визнав, що аборти через 
патологію плоду не відповідають основному 
закону країни. Тож переривання вагітності у 
Польщі фактично стало незаконним.

У Швеції суд зобов’язав 
фермерів завести подружку 

для корови
Окружний адмінсуд Вестерботтен в 

Швеції розглянув незвичайну справу - 
про те, в яких умовах повинна перебува-
ти корова на ім’я Хільда. Вона - єдина ко-
рова в господарстві, а тому їй слід завести 
подружку, пише Dagens Juridik. Господиня 
Хільди, Маріка Андерссон оскаржила забо-
рону в адміністративному та апеляційному 
судах. Але… апеляційний суд ухвалив, що 
велика рогата худоба повинна знаходити-
ся з «родичем» для забезпечення благопо-
луччя тварин. Господиня Хільди поясню-
вала в суді, що її корова не самотня, всі її 
люблять, і в неї є друзі-тварини на фермі. 
Корова дружить з кіньми і котами. Проте 
суд був непохитний і постановив: у Хільди 
повинна бути саме подружка-корова. Тому 
жінка повинна купити ще одну корову, або 
позбутися Хільди, яку відправлять на іншу 
ферму, де вона зможе контактувати з собі 
подібними і радіти життю.
Пандемія заважає вилікуватись 

сотням тисяч онкохворих
Пандемія спричинила катастрофічні 

наслідки для лікування онкологічних 
захворювань, повідомив глава Європей-
ського регіонального бюро Всесвітньої 
організації охорони здоров’я Ханс Клюге. 
«У 2020 році рак діагностували у 4,8 міль-
йонів жителів Європи. Це - 13 тисяч осіб у 
день, 546 - у годину, 9 - у хвилину», - заявив 
він. Обмеження поїздок і навантаження на 
системи охорони здоров’я у зв’язку з бо-
ротьбою із ковідом спричинили перебої у 
допомозі при онкохворобах. Через це в со-
тень тисяч людей менше шансів вилікува-
тися й вижити. Тому у ВООЗ запустили за-
гальноєвропейську ініціативу по боротьбі з 
раком, яка передбачає профілактику, раннє 
виявлення, загальний доступ до діагнос-
тики та лікування, паліативну допомогу й 
особливу увагу до даних. 

Підліток пролетів на шасі 
літака 400 км і вижив

У Нідерландах, в аеропорту Маастрі-
хт Аахен, після приземлення рейсу із 
Лондона, біля літака виявили 16-річного 
підлітка з Кенії. Він пролетів понад 400 км 
на шасі авіасудна і залишився живий. Його 
доставили в лікарню, оскільки постраждав 
від сильного переохолодження, пише Dutch 
News. Літак Airbus A330 - вантажний, на-
лежить авіакомпанії Turkish Airlines. Пред-
ставник лондонського 
аеропорту Станстед пові-
домив, що літак спочатку 
вилетів з Кенії в Туреч-
чину, потім у Британію, а 
тоді - в Нідерланди.

Парламент зекономив 
на нардепах-прогульниках

Верховна Рада зекономила на не-
відшкодуванні нардепам витрат через 
пропуски засідань комітетів та неучасть 
у голосуванні на пленарних засіданнях 
десятки мільйонів гривень. Про це пові-
домив спікер Дмитро Разумков у інтерв’ю 
«Бабелю». «Ми ввели облік робочого часу 
депутатів. За рахунок того, що частина з 
них не ходила на роботу й не голосувала, 
економія фонду зарплати й депутатських 
(компенсацій за проживання в готелях, 
перельоти) склала понад 64 мільйони гри-
вень», - розповів він. Частину цих грошей 
витратили на апарат Ради, частина пішла на 
помічників депутатів. А частина повернула-
ся до бюджету.

Куди рухається країна?
Більшість українців вважають, що 

країна рухається у неправильному на-
прямку. І лише 10% вважають, що наразі 
ситуація в країні нормальна. Про це свідчать 
результати опитування про суспільно-полі-
тичні настрої суспільства, проведені Київ-
ським міжнародним інститутом соціології 
методом телефонних інтерв’ю. Респонден-
там поставили запитання: «На вашу думку, 
зараз в Україні справи йдуть у правильному 
чи в неправильному напрямку?». Результа-
ти: 74,3% респондентів відповіли, що спра-
ви рухаються в неправильному напрямку. 
Водночас 10% респондентів вважають, що 
справи в Україні рухаються у правильному 
напрямку. 15,7% - не визначилися або від-
мовилися відповідати на запитання.
Якою має бути мінімальна пенсія

Реальний розмір мінімальної пенсії 
в Україні має складати 3370 грн. Нині ж 
- 1769 грн., пише finance.ua. У Мінсоцполі-
тики зазначають, що прожитковий міні-
мум для пенсіонерів має бути майже вдвічі 
більшим. Його рахують, додавши вартість 
відповідних наборів продуктів харчуван-
ня, непродовольчих товарів і послуг. Таку 
методику критикують експерти. «Якщо 
продукти харчування можна розрахувати 
в кількісному вимірі з точки зору користі 
для людини та достатності, то інші складові 
- непродовольчі товари й послуги, складно 
обґрунтувати. Скільки їх потрібно, на який 
термін? Такі підрахунки призводять до спо-
творення реального наповнення прожит-
кового мінімуму», - переконана завідувачка 
сектору досліджень рівня життя населення 
НАНУ Людмила Черенько.
Штрафи за домашнє насильство 

зросли рекордно
Покарання за домашнє насильство 

збільшила Верховна Рада. Одним із 
пунктів пропонують доповнити покаран-
ням у вигляді громадських робіт, а штра-
фи збільшити з 170-680 гривень до 17-68 
тисяч. Громадські роботи передбачають 
перерахування грошей постраждалим від 
насильства. Крім того, хочуть дозволити 
на загальних підставах карати військових 
та поліцейських за домашнє насильство, а 
не на підставі дисциплінарного статуту. Ще 
законопроєкт дозволяє розглядати справи 
без присутності порушника, якщо його про 
це не попередили.

Держборг: на кожного українця 
припадає чимала сума

У січні держборг України зріс на 9,9 
млрд. грн. - до 2,5 трлн. Про це пише «Ціна 

держави». Відтак, з розрахунку на кожно-
го українця, державний борг у січні зріс із 
60990 до 61790 гривень, або трохи більше 
$2 тис. На 30 грудня минулого року держ-
борг сягнув 2,5 трлн. грн., або $89,6 млрд. До 
слова, більшість працівників віддають 50% 
доходів державі у вигляді податків.

Із «ковідного» фонду не 
використали 11,9 млрд. грн.

Із Фонду боротьби з коронавірусом 
не використали 11,9 млрд. грн. із 78,4 
млрд. Голова Рахункової палати Валерій 
Пацкан вважає причиною цього неналежну 
координацію дій уряду та непослідовні й 
несвоєчасні рішення, передає УНН. Пацкан 
акцентував увагу на чотирьох програмах, 
за якими не використані найбільші суми ко-
штів Фонду: 1,4 млрд. грн. - МОЗ - реалізація 
програми державних гарантій медобслу-
говування населення (додаткове фінан-
сування); 4,7 млрд. грн. - Мінсоцполітики 
- надання Пенсійним фондом одноразової 
допомоги особам, які можуть втратити до-
ходи у разі заборони їх діяльності внаслі-
док посилення обмежувальних заходів; 2,1 
млрд. грн. - МОЗ - забезпечення готовності 
та реагування системи громадського здо-
ров’я на спалахи COVID-19, забезпечення за-
собами індивідуального захисту; 1,2 млрд. 
грн. - Мінекономіки - надання одноразової 
матеріальної допомоги суб’єктам господа-
рювання на період здійснення обмежуваль-
них заходів.

Скільки коштують страви 
в їдальні Ради

В їдальні парламенту підвищили-
ся ціни. Нардепам пропонують салати, 
гарячі м’ясні та овочеві страви і десер-
ти. Найдорожчими є: запечене з грушею 
філе сьомги - 216 гривень за 100 г; варене 
з маслинами і лимоном філе сьомги - 186 
гривень/100 г; філе сьомги порціями - 174 
гривні/100 г. Про це пише журналіст Олек-
сандр Гончаров у Facebook. Найдорожчі 
салати: «Царський» із сьомгою - 90 гри-
вень і салат мікс із куркою - 71 гривня. Се-
ред м’ясних страв популярні: голубці (94 
грн.), тушковане філе судака з овочами (95 
грн.), млинці з м’ясом (68 грн.). На гарнір - 
картопля по-віденськи (44 грн.), смажена 
стручкова квасоля (42 грн.), смажені овочі 
«Мексиканський мікс» (36 грн). Демокра-
тичною залишається ціна на традиційний 
український борщ з пампушками - 36 гри-
вень. Найдорожчим десертом є панна-котта 
з персиками у склянці - 68 гривень.

Для українців подорожчають 
тури в Єгипет

Відпочинок у Єгипті має попит серед 
українців навіть під час карантинних об-
межень, пише РБК-Україна. Досить довго 
ціни на путівки до цієї країни залишалися 
доволі низькими, і можна було знайти нема-
ло акційних пропозицій. Проте найближчим 
часом тури можуть подорожчати - через ро-
сіян. Російська делегація проінспектувала 
курорти Шарм-ель-Шейху та Хургади. На-
чебто, готовність обох курортів приймати 
росіян вже схвалено. Зараз обговорюють 
дати відновлення прямого авіасполучення. 
Як це вплине на українців? Найперше, ціни на 
відпочинок у Єгипті для наших туристів зро-
стуть мінімум на 30-40%, кажуть експерти.

Безвіз України із США: 
зараз нереально

Міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба вважає, що зараз добитися 
безвізового режиму зі Сполученими Шта-
тами нереально. Про це глава МЗС заявив 
у інтерв’ю «Радіо Свобода». «Коли-небудь 
ми, безумовно, будемо домагатися безвізу зі 
США. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, 
але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі 
США не йдеться», - уточнив політик.

Водночас, за його словами, можливі дер-
жпрограми мобільності, за якими українці 
зможуть більше подорожувати у Штати, а 
американці - в Україну.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.

nday.te.uaНовини
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«соціальний 
супервізор» - гурток 
із такою назвою діє у 

виші та об’єднує активну 
й небайдужу молодь. його 
учасники вже організували 
низку соціальних ініціатив. 
У лютому завітали в гості 
до одиноких тернополян 
поважного віку. У рамках 
проєкту «свято в хату» 
вони відвідали 50 людей, 
які перебувають на 
обліку в Тернопільському 
міському територіальному 
центрі соціального 
обслуговування населення. 

- Ми завжди підтримуємо 
ініціативу наших студентів, - 
розповідає викладачка Надія 
Лубкей. - У  2019 році учасники 
«Соціального супервізора» орга-
нізували зустріч з вихованцями 
Тернопільського обласного ко-
мунального дитячого будинку 
для дітей шкільного віку. Кошти 
на подарунки  для малечі тоді 
збирали всім факультетом фінан-
сів та обліку. Цьогоріч вирішили 
відвідати тернополян поважного 
віку. Зустріч  поколінь стала мож-
ливою завдяки сприянню про-
грами Британської Ради «Актив-
ні громадяни» та за підтримки 

ГО «Молодіжний центр розвитку 
«Міст». Завдячуючи грантовій фі-
нансовій підтримці Британської 
Ради, ми придбали невеличкі по-
дарунки для стареньких: фрукти, 
солодощі, текстиль. Втіленню хо-
рошої ініціативи всебічно спри-
яло також керівництво нашого 
університету.

Загалом в проєкті взяли 
участь 25 студентів. Разом із ви-
кладачами розподілили обов’яз-
ки: одні організували закупівлі, 
інші - пакування подарункових 
наборів. Особлива місія поклада-

лась на учасників, які розвозили 
гостинці. Декілька груп по 3-5 
людей вирушали в різні куточки 
міста, щоб встигнути до всіх. З со-
бою мали подарунки та йшли за 
адресами, які надав міський тери-
торіальний центр соціального об-
слуговування населення. Людей 
сповістили про прихід завчасу.

- До однієї жінки потрапили 
на день народження, - зазначає 
Надія Петрівна. - Вона була дуже 
вдячна, що ми прийшли та пам’я-
таємо про неї. Коли побачила 
наших студентів, то навіть запла-

кала. Увага для людей поважного 
віку - найголовніше.

Студенти зізнаються: радість 
від візиту отримали всі - і літні 
тернополяни, і вони.

- Кожен з тих, кого ми від-
відували, хотів розповісти нам 
про себе, про життя. Цікавились 
нашим навчанням, розказували 
про свої переживання. Це було 
настільки щиро, що не хотілося 
від них іти. Ще більше господарі 
дивувались подарункам. Дехто 
хотів віддячити нам, запрошува-
ли попити чаю. Люди поважного 

віку казали, що ми зробили їх хоч 
трішки щасливішими, - діляться 
враженнями учасники проєкту.

Такі соціальні ініціативи над-
звичайно потрібні, кажуть студен-
ти. 

- Радісно ділитися теплом із 
самотніми людьми, - додає Васи-
лина Гльомба.- Бачити, як вони 
усміхаються від того, що їм при-
ділили час. Люди чекали нашо-
го візиту від ранку. Ми повинні 
піклуватися про самотніх. Вони 
потребують нашої уваги, спілку-
вання та допомоги.

У центрі соціального обслуго-
вування населення втішені ініці-
ативою студентів. 

- Приємно, що є люди, які ді-
ляться своєю опікою та любов‘ю, 
- пишуть на сторінці центру у 
фейсбуці.

Викладачі та студенти фа-
культету фінансів та обліку, а 
також факультету економіки та 
управління ЗУНУ, що брали участь 
у проєкті, відзначають: підтримка 
соціально вразливих груп насе-
лення особлива важлива в умовах 
пандемії та тривалої соціальної 
ізоляції. У майбутньому у виші 
планують реалізовувати також й 
інші соціальні ініціативи.

Анастасія ПОЛЬОВА. 

«ДО ОДНІЄї ЖІНКИ ПОТРАПИлИ 
НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ. 

Коли побачила наших студентів, 
то навіть заплакала»
Зворушливий соціальний проєкт втілили у 

Західноукраїнському національному університеті. Студенти й 
викладачі вишу відвідали пів сотні самотніх літніх тернополян.

Школярки 
Тернопільської ЗОШ 
№10 із задоволенням 

долучились до конкурсу. 
Веронічці Козак, учениці 
четвертого класу, допомагала 
малювати старша сестра Тетяна. 
На малюнку лікар-ветеринар 
лікує песика.

- Я вибрала таку тему, бо дуже лю-
блю допомагати тваринкам. Хочу, щоб 

діти, які в лікарні, почувалися добре, як і 
ми, - розповіла дівчинка.

Другокласниця Аніта Сокіл намалю-
вала котика, тому що любить цих пухна-
стиків. Її котик має гріти і лікувати дітей 
- і так допоможе їм одужати.

- Я читала, що коти лікують людей, - 
каже школярка.

Майя Проник надумала розрадити 
діток, запросивши їх на галявину з ме-
теликами. Анастасія Іванко вирішила 
допомогти маленьким пацієнтам смач-

ними фруктами, адже у них міститься 
багато вітамінів.

Сотні малюнків протягом тижня 
прикрасили шкільні стіни. Журі визна-
чило найкращі, щоб передати за призна-
ченням. Загалом відібрали близько 50 
малюнків. Решта робіт поки залишають-
ся на імпровізованих вернісажах. 

- Наші вчителі проводили уроки про 
важливість підтримки, співпереживан-
ня та взаємодопомоги. І я радий, що діти 
відгукнулись, - розповідає директор 
Тернопільської загальноосвітньої шко-
ли №10 Андрій  Газилишин. -  Обрати 
найкращі малюнки було надзвичайно 
складно. Вони всі зворушливі та цікаві, 
кожна дитина у своїй роботі передає 
частинку свого серця. Деякі малюнки ми 
також плануємо передати у зону ООС. 
Вони надзвичайно позитивні та будуть 
допомагати нашим хлопцям, покращу-
вати їх настрій.

За словами вчительки початкових 

класів Галини Козак, діти спочатку 
сприйняли інформацію про конкурс з 
обережністю. 

- Думали, що можна намалювати, 
щоби підтримати діток у лікарні, а потім 
почали творити. Тема допомоги, спів-
чуття іншим захопила наших школяри-
ків. У всі ці роботи вкладено дуже багато 
тепла. Тому ми надіємось, що малюнки 
додадуть здоров'я, оптимізму хворим 
діткам, - каже вчителька. 

Конкурс малюнків «Одужуй!» прохо-
дить за ініціативи благодійного фонду 
«Порядок. Відповідальність. Справед-
ливість» спільно зі школами Тернополя 
та за підтримки міського голови Сергія 
Надала. Найкращі роботи прикрасять 
стіни Тернопільської міської комуналь-
ної дитячої лікарні і дитячих поліклінік 
міста.

Олена МУДРА.

ДІТИ ПІДТРИМУюТЬ ДІТЕй
У Тернополі школярі створили 

сотні малюнків, щоб допомогти 
одужати своїм одноліткам

Для підтримки дітей, які хворіють, у місті започаткували конкурс 
«Одужуй!». юні мешканці Тернополя щиро відгукнулись на заклик. 

Малювали аквареллю, пастеллю, олівцями, фломастерами - 
тварин, локомотиви, будинки, ангелів, лікарів, героїв мультфільмів, 
планету Земля.. Творили, щоби допомогти одужати іншим дітям, які 

перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя. 
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Китайський або Східний гороскоп 
базується на 12-річному циклі, де кожен 
рік відповідає тварині та її характерним 

властивостям. Згідно з роком народження, 
кожній людині присвоюється тварина-тотем, 
що впливає на характер і долю.

За китайським гороскопом, Бик працьовитий і мето-
дичний. Спеціалісти розповідають, що в 2021-му сумлінна 
праця отримає винагороду, та необхідно буде подвоїти зу-
силля. Символ року буде прихильним до тих, хто виявля-
тиме виваженість у своїх вчинках. Тому люди, які схильні 
аналізувати свої дії, матимуть більше шансів стати успіш-
ними. 

Отож, східний гороскоп на 2021 рік за роком народжен-
ня. 

Щур
(роки народження 1936, 1948, 1960, 

1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Щуру зірки наполегливо рекомендують 

відмовитися від властивої йому активності і провести - 
можна навіть сказати, пересидіти - цей час в тиші та спо-
кої. З одного боку, йому потрібно відпочити після суєтного 
і неспокійного року, а з іншого - у нього складуться не най-
кращі стосунки з господарем прийдешнього року, Биком. 
Його як натуру пряму, благородну і безкорисливу дратує 
хитрість Щура, тому краще зайвий раз не потрапляти йому 
на очі. Рік бажано витратити на відновлення сил. Утім, це 
не означає, що інших досягнень у Щура не буде - йому по-
трібно зосередитися на кар'єрі, яка буде досить успішною. 

Бик 
(роки народження 1937, 1949, 1961, 

1973, 1985, 1997, 2009, 2021) 
Бик, як і годиться господареві року, 

може розраховувати на везіння у всіх життєвих сферах без 
винятку - професійній і, як наслідок, фінансовій і, звичайно 
ж, особистій. За що б вони не взялися, все буде складати-
ся найкращим чином. Правда, для цього представникам 
знака доведеться проявити властиві їм якості: насампе-
ред вийти із зони комфорту і попрацювати засукавши 
рукави, до чого їм, на щастя, не звикати. Підвищити свою 
кваліфікацію Бик зможе, записавшись на курси, тренінги 
або отримавши другу вищу освіту. У взаєминах із коханою 
людиною дуже важливо не давати волю емоціям - така по-
ведінка може стати причиною недомовок і непорозумінь. 

Тигр 
(роки народження 1938, 1950, 1962, 

1974, 1986, 1998, 2010)
Тигра з господарем року пов'язують 

непрості стосунки: з одного боку, у них багато спільного, 
тому вони добре розуміють одне одного, з іншого - Бик 
дратує Тигра своїми рогами, а господар року не любить ве-
лику кішку за її схильність до ризику і авантюр. І першого, 
і другого в житті Тигра цього року буде більш ніж достат-
ньо, головне, заздалегідь прораховувати як свої вчинки, 
так і їхні результати. Тим, кого цікавить професійна удача, 
вдасться досягти успіху на цьому терені, переступивши 
одразу кілька сходинок на кар'єрних сходах. У родині все 
буде складатися найкращим чином, якщо, звичайно, пред-
ставники знака зможуть приборкати властиву їм при-
страсність - вона може зіпсувати всю справу.

Кіт (Кролик)
(роки народження 1939, 1951, 1963 1975, 

1987, 1999, 2011)
Коту, у якого з Биком, як правило, скла-

даються добрі стосунки, рік принесе масу професійних 
досягнень, водночас дадуться вони їм легко і просто - без 
особливої напруженості. Ті, хто досі не знайшов другу по-
ловинку, отримають шанс не тільки знайти її, а й оформи-
ти шлюб офіційно - за рік вони встигнуть і те, і те. Ну а для 
приємного присмаку від нинішнього року Бик подарує 
Коту виконання одного, нехай не найбільшого, але запо-
вітного бажання. Правда, для цього йому самому дове-
деться стати трохи чарівником, але, якщо підійти до спра-
ви з котячою хитрістю і обережністю, все виявиться не так 
вже й складно, як може здатися їм на перший погляд.

Дракон 
(роки народження 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012)
До Дракона Бик ставиться з симпатією, 

що, втім, не завадить господареві року час 
від часу підносити йому важливі життєві уроки і суворо 
питати з тих, хто їх не засвоїв. Тому до будь-яких ситуацій, 
з якими Дракон зіткнеться в цей час, необхідно ставитися 
як до завдання, яке необхідно розв'язати. До того ж на боці 
Дракона буде талан, який зробить його щасливим і везу-
чим, але - з однією умовою: не варто стрімголов, кидатися 
в нові професійні та фінансові проєкти, та й в особистому 
житті краще не робити різких рухів. Секрет щасливого 
життя в прийдешньому році - спокій і стабільність, не вар-
то ними ризикувати.

Змія 
(роки народження 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013)
Бик не є великим шанувальником Змії, 

проте вважає за краще не втручатися в її життя, надаю-
чи їй свободу дій. Саме тому в більшості випадків все, що 
станеться прийдешнього року зі Змією, буде залежати не 
стільки від зовнішніх обставин, скільки від неї самої, тому 
для неї це час змін. Які життєві сфери повинні піддатися 
трансформації, кожен представник знака буде вирішувати 
сам: хтось давно примірявся до нового бізнесу, хтось гото-
вий до зміни місця проживання, а хтось налаштований на 
шлюб або, навпаки, розлучення. У будь-якому разі успіх в 
справах такого роду сприятиме Змії, тому варто, не зволі-
каючи, починати життєві "перестановки".

Кінь 
(роки народження 1942, 1954, 1966, 

1978, 1990, 2002, 2014)
Кінь, до якого Бик ставиться з побою-

ванням - невідомо, коли хвицне і вдарить копитом в лоб 
- досягти бажаної мети зможе, тільки проявивши завзя-
тість, методичність і послідовність. Енергію, яка буде бити 
через край, необхідно стримувати або - хоча б! - направля-
ти в мирне русло. Важливо звернути увагу на реалізацію 
професійних проєктів і ушляхетнювання побуту - це зажа-
дає серйозних зусиль, зате і результат буде того вартий. У 
побудові стосунків із коханою людиною необхідно дотри-
муватися обережності.

Коза (Вівця)
(роки народження 1931, 1943, 1955, 

1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Коза, яка є антагоністом Бика, всту-

пить в протистояння з господарем року, і 
з цієї причини на неї чекає не найлегший рік, що, втім, не 
означає, що він не буде вдалим і цікавим. Правда, для цього 
доведеться взяти себе в руки і проявити характер, але Козі 
це не вперше, вона загартований боєць. Представникам 
знака необхідно підготуватися до глобальних змін, най-

більш ймовірними серед них будуть зміна посади, а також 
радикальний переворот в особистому житті. У будь-якому 
разі рік принесе запаморочливі повороти і небачені досі 
можливості, які не можна упустити.

Мавпа 
(роки народження 1932, 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
До Мавпи Бик ставиться терпляче, але - з однією умо-

вою: вона повинна дотримуватися дистанції, перебуваючи 
на відстані від господаря року. Якщо їй вдасться зайвий раз 
не потрапляти йому на очі, згодом вона зможе назвати цей 
час найвдалішим і безпроблемним, а можливо, і щасливим. 
Мавпа, мабуть, єдиний знак, для кого рік чітко розділиться 
на дві половини. Початок буде повен несподіваних подій. 
Дійшовши до свого піку, напруженість спаде, а обставини 
несподівано складуться найкращим чином, надавши дру-
гій половині року спокій і стабільність.

Півень 
(роки народження 1933, 1945, 1957, 

1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
З Півнем у Бика прекрасні стосунки. 

Не дивно, що господар року зробить все можливе, щоб 
обставини у Півня складалися якнайкраще. Секрет успіху 
полягатиме в тому, щоб зібрати навколо себе якомога біль-
ше людей, до того ж як на роботі, де знадобиться колек-
тив однодумців, так і вдома - необхідний для професійних 
звершень міцний тил зможуть створити тільки численні 
родичі. Цього року також можливі заручини і шлюби, а на 
Півнів, які вже перебувають у взаєминах, чекає поповнен-
ня в сімействі.

Собака
(роки народження 1934, 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собака і Бик - споріднені душі, тому 

господар прийдешнього року симпатизує цьому знаку і 
максимально ласкавий до нього. Рік для Собаки буде на-
стільки спокійним і передбачуваним, що вона, мабуть, 
встигне навіть засумувати. На роботі - успіх, в фінансах - 
стабільність, в стосунках з коханими людьми - ідилія. Єди-
не, що може перешкодити Собаці в цей час, -нерозуміння, 
чого ж вона хоче від життя насправді, а гіршою стратегією 
в питанні досягнення мети може стати тільки відсутність 
цієї самої мети. Втім, нерішучість в питанні вибору шляху 
представники знака компенсують властивою їм активніс-
тю і енергійністю.

Свиня (Кабан)
(роки народження 1935, 1947, 1959, 

1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Свиню з Биком ріднить схожість світо-

гляду: не люблять змін і обожнюють комфорт, який часто 
є їхньою релігією, будучи в глибині романтичними і чуттє-
вими натурами. Господар року дозволить Свині розшири-
ти межі її буття: у неї з'являться нові інтереси і нові друзі, 
до того ж пов'язані вони будуть з іншими країнами - як у 
віртуальному, так і в реальному режимі. Саме ці контакти і 
партнерство дадуть можливість заробити кошти, необхід-
ні не тільки для прожиткового мінімуму, а й на предмети 
розкоші. Або вдасться помиритися навіть з тими людьми, 
зв'язок з якими здавався розірваним раз і назавжди. 

КитайсьКий горосКоп 
на 2021ріК: 

що принесе рік Білого 
Металевого Бика

Згідно з Китайським гороскопом, 12 лютого 2021-го господарем року 
стане Білий Металевий Бик. Ми підготували гороскоп, 

щоб ви раніше могли дізнатись, у чому саме вам сприятиме удача, 
а з чим слід бути обережними. .

Зорі віщують
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Нині - це вже історія. Як 
ведеться газовикам зараз? 
Про успіхи і труднощі, 

про людей, які забезпечують 
доставку голубого палива 
до осель розмовляємо з 
начальником Збаразького 
управління з експлуатації 
газового господарства Віктором 
ПАНАСЮКОМ.       

- Сьогодні без газу не обходиться 
жодна сім’я. Але ми рідко замислює-
мося, як цей газ до нас доставляють. 
Ваше підприємство вже 30 років пра-
цює у цій галузі. Розкажіть, які основ-
ні завдання виконує «Збаражгаз»? 

- Основне завдання - це безпечне та 
безперебійне постачання природного 
газу до кожного споживача. Інженер-
но-технічні працівники, слюсарі, контр-
олери, власне, весь колектив забезпечує 
ремонтні роботи, виконання інвести-
ційних програм. До Збаразького УЕГГ 
у 2010 році приєднали Підволочиську 
дільницю. До речі, з допомогою «Терно-
пільгазу» у Вишнівці реконструювали 
приміщення адмінбудинку, там зараз 
працює десять чоловік, які надають всі 
послуги, необхідні для споживачів. Ми 
працюємо на два райони: Збаразький 
та Підволочиський. Відділення також є 
у Скалаті. Обслуговуємо близько 30 ти-
сяч побутових споживачів, майже тися-
чу - комунально-побутових об’єктів. А 
це - церкви, школи, садочки, магазини, 
аптеки, клуби, бібліотеки, сільські ради, 
Національні замки у Збаражі та Виш-
нівці, лікарні, поліклініки, ФОПи… Наші 
служби працюють цілодобово, щоб забез-
печити, повторюся, безперебійність та бе-
заварійність доставки газу до споживачів.

- Вікторе Дмитровичу, давайте по-
гортаємо трішки сторінки історії. Яке 
село газифікували на вашій дільниці 
першим? Як це відбувалося? Як реагу-
вали люди? Раніше це було справжнім 
святом.

- Першими на Збаражчині були га-
зифіковані Романове Село і Киданці. Це 
був 1976 рік. Але тоді ще Збаразька діль-
ниця відносилася до Підволочиського 
управління. А в 1982 році блакитний 
вогник прийшов у Збараж, де були побу-
довані перші кілометри газорозподіль-
них мереж. Почали газифікувати інші 
населені пункти. Через певні обставини 
найпізніше розпочали газифікацію Ви-
шнівецької зони, яка була завершена у 
2008 році. Люди тоді роками чекали на 
голубий вогник, самі копали траншеї, 
тішилися, дякували. З природним газом 
у домівках можна було облаштувати 
ванну, мати гарячу воду, інші зручності. 
А, взагалі, свою діяльність газове госпо-
дарство Збаразького району розпочало 
у 1970 році. Тоді здали в експлуатацію 
пункт обміну газових балонів у Збаражі. 

 - Чи є села, хутори, куди досі не 
підведений газ? 

 - Завдяки «Тернопільгазу», його ке-
рівнику Олегу Івановичу Каравансько-
му, Збаразький і Підволочиський ра-
йони, у тих межах, які були донедавна, 
газифіковані повністю. Залишаються 
хіба деякі об’єкти, наприклад, церкви, 
які ще будують. Останнім на Збаражчи-
ні газифікували невеличке, на 40 осель, 
село Зарудечко. Та сьогодні є інша про-
блема. Села, на жаль, тихо вимирають. 
Старші люди відходять у засвіти, молодь 
виїжджає. Наприклад, на Збаражчині ще 
донедавна налічувалося більше 16,5 
тисяч активних побутових споживачів, 
зараз трошки більше 15 тисяч. Майже 
півтори тисячі домівок газифіковані, з 
мережею, а жити вже нема кому. Дуже 
сумно.

 - Успіх будь-якого проєкту - це ко-
манда. Що ви можете сказати про лю-
дей, разом з якими працюєте? Можли-
во, у вас є навіть газові династії?

- Кістяк колективу сформований 
давно. Є фахівці, особливо технічний 
персонал, які працюють вже більше 

трьох десятків літ у нашому управлінні. 
Гуртував людей мій попередник Богдан 
Степанович Бабій. Згадуємо його до-
брим, щирим словом. І, звичайно, Олег 
Іванович Караванський підтримує будь-
який прогресивний напрямок, інновації. 
Щодо династій - їх у нас чимало. Світлої 
пам’яті Євген Анатолійович Борак був у 
«Збаражгазі» головним інженером бага-
то років, тепер тут працює його дочка. 
Працюють діти Богдана Степановича 
- син з дружиною. Родини Гринюхів, Со-
болів…  

- Зараз використовують різні су-
часні технології. Адже останніми 
роками багато мови про енергозбе-
реження. Як це вплинуло на спожи-
вання природного газу? 

- Я назву кілька цифр. Наприклад, у 
минулі 90-і роки Збаразький район реа-
лізовував від 60 до 78 мільйонів метрів 
кубічних газу в рік. За минулий рік - 28 
мільйонів. Такому зменшенню спожи-
вання блакитного палива сприяють 
два чинники. Основний - це закриття 
промислових підприємств. У 1993 році, 
коли я прийшов на роботу, на Збараж-
чині працювало 36 підприємств, які спо-
живали природний газ. Сьогодні працює 
один Зарубинський спиртзавод. Змен-
шилося і споживання газу населенням. 
За рахунок здорожчання енергоносіїв 
всі починають шукати якісь альтерна-
тивні методи. Утеплення хатів, євровік-
на, ощадні котли нового виробництва… 
Зменшилася, як я зазначав, і кількість 
мешканців. Але працюємо для людей в 
тих ринкових умовах, які є.   

- 2020-й був, мабуть, одним із най-
більш складних в історії для всього 
людства. Скажіть, як пандемія нової 
коронавірусної інфекції вплинула на 
роботу вашого підприємства? 

- У минулому році, як ви знаєте, за-
провадили тариф на транспортування. 
І для нашого підприємства - це великий 
плюс. Бо ми вже не залежимо від кілько-
сті споживання газу. Це був перший рік 
якоїсь стабільності, коли ми могли вчас-
но виплатити заробітну плату, кредити. 
Хоча, звичайно, є різні варіанти. І звісно, 
не всі люди розуміють, що це таке і чому 
так робиться. Не розуміють, що та ціна 
на транспортування була раніше закла-
дена у вартість газу. Ми не належимо до 
категорії підприємств, які закривали на 
карантин. Ми працювали і працюємо, 
щоправда, трохи в іншому режимі. Сьо-
годні є безліч комунікацій, коли можна 
вирішити питання телефоном, електро-
нною поштою. Люди хворіли теж на ко-

ронавірусну інфекцію, але ми не маємо 
втрат у колективі, дякувати Богу.    

- «Тернопільгаз» славиться свої-
ми талантами, часто проводить різні 
мистецькі заходи, спартакіади. Ваш 
колектив теж завжди бере в цьому 
участь. Похваліться досягненнями. 
Чи впливає це позитивно на роботу?

- Можемо хвалитися справді багать-
ма перемогами, призовими місцями. У 
нашій світлиці цілий куточок з різними 
кубками. «Збаражгаз» завжди славився 
футбольною командою, тенісом, шаш-
ками, не було таких спартакіад, щоб ми 
не ставали призерами. Донедавна у нас 
працював майстром Володимир Йоси-
пович Курило, спортивний тренер. Він 
гуртував дітей, готував їх до змагань. У 
«Збаражгазі» жодна дитина не виросла, 
щоб не була у нього в секції. Художню 
самодіяльність колективу розвивав ла-
уреат міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів  Микола Сосновий. Спартакі-
ади, мистецькі заходи - це ще й спілку-
вання між людьми, щирість стосунків, 
як у хорошій родині. Це - позитивні емо-
ції, які, безперечно, сприяють доброзич-
ливим стосункам та хорошому ставлен-
ню до роботи. На жаль, минулого року 
через пандемію подібних заходів не про-
водили. 

- Ви працюєте в газовій службі теж 
майже 30 років. Чому вирішили зв’я-
зати своє життя саме з цією галуззю?

 - Я взагалі виробничник. Моя пер-
ша спеціальність - відкрита розробка 
родовищ корисних копалин. Працював 
в Узбекистані на комбінаті з видобуван-
ня золота.  Пішов в армію, після повер-
нення додому працював у «Будматері-
алах» в Тернополі, начальником цеху. У 
1993-му прийшов у «Збаражгаз», тоді 
сюди стояла черга на роботу, треба було 
мати дві рекомендації, щоб тебе взяли 
простим слюсарем. Мене взяли, потім 
став майстром, начальником служби, а 
з 2009 - керівником. Колектив газовиків 
давно для мене свій, рідний.     

- Що побажаєте з нагоди ювілею 
собі та вашим колегам?

- Найголовнішого сьогодні - здоров’я. 
Колегам, їхнім сім’ям. Успіху у нашій не-
простій роботі. Хорошої 
заробітної плати. Щоб 
ми не шукали щастя по 
закордонах, а мали його 
вдома.

Віктор ПАНАСЮК: «Головне у нашій роботі - це 
безпечне та безперебійне постачання природного 

газу до кожного споживача»
Блакитний вогник запалав на Збаражчині у далекому 

1976 році, коли було газифіковане перше село. 
Та про повну газифікацію району можна було ще тільки 

мріяти. Багато хто й досі пам’ятає, як заправляли, 
обмінювали балони, щоб хоча підключити плиту. Як 

копали траншеї, як чекали, аби газ прийшов і до їхнього 
населеного пункту. Утім, господарство розвивалося, 

збагачувалося досвідом і професіоналами.  1 січня 1991 
року було створене Збаразьке управління з експлуатації 

газового господарства. 

30 років праці для людей

Виробничий 
процес у газовому 

господарстві

"Збаражгаз" славиться спортивними здобутками

На нараді у керівника: завжди є важливі теми Працівники служби контролю

У газовій службі - більше 30 років

Професія бухгалтера завжди потрібна

За гарну роботу - новий автомобіль аварійно-диспетчерській службіУ контакт центрі

І в будні, і в свята вони виходять на роботу, щоб  в кожній оселі було тепло і 
затишно. Разом проводять дозвілля. На фото: дружній колектив підприємства.

Зіна КУШНІРУК
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Національний комітет спорту інвалідів 
України та Спортивна федерація глухих 
України отримали офіційне повідом-

лення про відтермінування Дефлімпіади-2021 
на 2022 рік. Нові терміни проведення Ігор визна-
чені - з 01 по 15 травня 2022 року. Місце прове-
дення Дефлімпіади-2021 не змінилося: вона про-
йде в місті Кашіас ду Сул, Бразилія. Нагадаємо, 
що раніше проведення Дефлімпіади-2021 плану-
вали на 5-21 грудня 2021 року. 

Згідно з офіційним повідомленням Оргкомі-
тету Ігор, рішення про це відтермінування спри-
чинене обмеженнями, які викликала пандемія 
COVID-19. 

Незважаючи на це, Національний комітет 
спорту інвалідів України, Спортивна федера-
ція глухих України продовжують підготовку 

спортсменів до Ігор. Заплановано на XXIV літніх 
Дефлімпійських іграх взяти участь у 18 видах 
спорту (бадмінтон, баскетбол (чоловіки/ жінки), 
боротьба вільна та греко-римська, боулінг, ве-
лосипедний спорт, волейбол (чоловіки/ жінки), 
гольф, дзюдо, карате, стрільба кульова, легка ат-
летика, плавання, пляжний волейбол (чоловіки/
жінки), спортивне орієнтування, теніс настіль-
ний, тхеквондо, футбол (чоловіки) - із 21 виду 
спорту, представлених на Іграх (до речі, у XXIІІ 
літніх Дефлімпійських іграх 2017 року україн-
ські спортсмени брали участь у 16 видах спорту).

Орієнтовний склад делегації на участь націо-
нальної дефлімпійської збірної команди України 
у XXIV літніх Дефлімпійських іграх становитиме: 
256 спортсменів з порушеннями слуху, а також 
тренери, лікарі, масажисти, члени штабу.

У Банська Бистриця 
(словаччина) 
відбувся 

міжнародний турнір 
зі стрибків у висоту 
Banskobystricka Latka. 
яскраву перемогу у 
змаганнях серед жінок 
виборола наша ярослава 
Магучіх. Вона стрибнула 
на 2.06 – рекорд України в 
приміщенні, абсолютний 
рекорд України, 
найкращий результат 

сезону в світі, рекорд 
турніру і третій результат 
світу в історії.

19-річній Магучіх не вистачи-

ло 2 см, щоб побити світовий ре-
корд зі стрибків у висоту в при-
міщеннях, який належить Кайсе 
Бергквіст, він був встановлений 
у 2006 році. 

«Срібло» (з результатом 1.96) у 
ще однієї представниці України 
Юлії Левченко.

У чоловіків відзначився Ан-
дрій Проценко, який показав 
«бронзовий» результат (2.28 м).

І ще одна приємна новина для 
українських вболівальників: Єв-
ропейська легкоатлетична асо-
ціація визнала Ярославу Магу-
чіх найкращою легкоатлеткою 
Європи у січні.

Рахунок у матчі відкри-
ли волиняни напри-
кінці першого тайму. 

Ще гіршою для тернополян  
була і стартова п'ятихвилинка 
другого тайму, коли їх супер-
ники збільшили перевагу – 0:2. 
Відіграти один м'яч «Ниві» 
вдалося на 77  хвилині. Андрій 
Скакун відгукнувся на довгу ді-
агональ від Ярослава Кінаша і 
майстерно переграв голкіпера 
лучан.

За кілька хвилин Кінаш 
знову опинився в епіцентрі 
подій, заробивши одинадця-
тиметровий. Пенальті вдало 

виконав Семен Вовченко. А ще 
за дві хвилини Андрій Скакун 
ідеальним обвідним ударом з 
кута штрафної площі встано-
вив остаточний рахунок матчу 
— вольова перемога "Ниви".

Таким чином тернополяни 
на хорошій ноті завершують 
перший збір. Другий цикл під-
готовки "Нива" розпочне 10 
лютого. На другому тренуваль-
ному зборі Ігор Білан заплану-
вав чотири спаринги.

* * * * *

У столиці Німеччини відбувся 
етап серії світового легкоатле-
тичного туру в приміщеннях 

ISTAF Indoor Berlin. У секторі для стриб-
ків у довжину українська легкоатлетка 
Марина Бех-Романчук показала другий 
результат - 6.64 м після господарки зма-
гань, чинної чемпіонки світу Малайки 
Міхамбо (6.77).

* * * * *

Збірній України виявилося недо-
статньо перемоги над Фінлян-
дією 91:75 у заключному турі 

відбіркового турніру Євробаскету-2021. 
Українки посіли у своїй групі друге місце, 

але не потрапили до п'ятірки найкращих 
команд, які фінішували на цій позиції в 
дев'яти групах та отримали путівки до 
фінальної частини турніру. Збірна Укра-
їни не зіграє на Євробаскеті вперше з 
2011 року.

* * * * *

У німецькому місті Кьонігзей за-
вершився ювілейний, 50-тий 
Чемпіонат світу із санного спор-

ту. Відкрився турнір у п’ятницю змаган-
нями зі спринту. З українських саноч-
ників до фіналу з 14-тим результатом 
вдалося пробитися кременчанину Ан-
дрію Мандзію, який у фіналі покращив 
свій результат і у підсумковому прото-
колі посів 13 місце. У суботу змагання 
продовжилися у двомісних санях, де ко-
манда України була представлена двома 
екіпажами. Екіпаж у складі львів’ян Ста-
хів Ігор, Лисецький Андрій посів 19 міс-
це, екіпаж у складі кременчанина Ігоря 
Гоя і львів’янина Ростислава Левковича 
не впоралися зі складною трасою і не фі-
нішували.

Після них у суперечку за нагороди 
вступили чоловіки, де змагалися креме-
нечанин Андрій Мандзій та львів’янин 

Антон Дукач. На цей раз фортуна була на 
боці львів’янина - 20-те місце, у нашого 
земляка - 22 місце серед 45 учасників.

Завершували змагання жінки на од-
номісних санях, де українська команда 
була представлена трьома спортсмен-
ками: львів’янками Оленою Стецків та 
Оленою Смагою і кременчанкою Юліа-
ною Туницькою, яка, до речі, була най-
молодшою учасницею. Найуспішніше ви-
ступила Олена Стецків - 25 місце, Юліана 
Туницька посіла 30 місце  Олена Смага 
не впоралися зі швидкістю на трасі і не 
фінішувала.

Завершився чемпіонат світу естафе-
тою, де команда України (Стецків Олена, 
Дукач Антон, Стахів Ігор, Лисецький Ан-
дрій) зайняла сьоме місце.

* * * * *

На  УСК "Тисовець" пройшла 
змішана естафета юніорського 
чемпіонату України з біатлону.

Тернопільська команда у складі Олек-
сандри Усенко, Ольги Славської, Віталія 
Мандзин та Юрія Крикончук завоювали 
бронзові нагороди. Перемогу в естафеті 
здобула Чернігівська область, срібло у 
Харківської області.

* * * * *

Українські сноубордисти Анна-
марі Данча і Василь Кашелюк 
виграли золото і срібло на Куб-

ку Європи в Швейцарії. А вже 7 лютого 
Аннамарі Данча поповнила скарбничку 
збірної України ще однією нагородою. 
30-річній українці вдалося випередити 
землячку Віту Бондарук, яка до остан-
нього претендувала на "бронзу" у пара-
лельному слаломі.

Ця медаль стала третьою для України 
на етапі Кубка Європи у швейцарському 
Ленцерхайді. 

* * * * *

У Заліщиках завершився футбольний турнір-рекордсмен. 
У 35-й  раз, починаючи з 1987 року, футбольні команди 
розігрували призи на змаганнях пам’яті воїна-афганця В. 

Луб’янського.
Цьогоріч у турнірі взяли участь 16 колективів, які впродовж шести 

днів  на стадіоні зі штучним покриттям визначали кращого.
За результатами попередніх етапів змагань до вирішальної стадії 

пробилися чотири команди, які й визначили найсильнішого. Спер-
шу відбулися півфінальні поєдинки. У першому з них зустрілися дві 
команди із Заліщиків – «Андріатика» та «ДЮСШ-Експрес». Перемож-
цем виявилася більш досвідченіша команда «Андріатика», футбо-
лісти якої святкували перемогу з рахунком 2:0. А в іншому півфіналі 
зустрілися два представника сусідньої Чернівецької області. У так 
званому сусідньому дербі ФК «Кострижівка» був сильнішим за своїх 
земляків із ФК «Василів» – 5:1.

У матчі за третє місце «ДЮСШ-Експрес» переміг ФК «Василів» – 2:0. 
А у фіналі заліщицька «Андріатика» виявилася сильнішою за ФК 
«Кострижівка» – 3:0.

* * * * *

Одразу десять ветеранських команд виявили бажання поз-
магатися у чемпіонаті Тернопільської області серед ветера-
нів з міні-футболу у віковій категорії 40 років і більше. Ко-

манди-учасниці розділені на дві групи (по п’ять у кожній) визначали 
по дві кращих, які наступного тижня розіграють нагороди чемпіона-
ту.

У першій групі, здолавши усіх суперників, перемогу здобула терно-
пільська команда «Ветеран-80». Натомість, запеклою була боротьба 
за друге місце, яке гарантувало участь у фінальній частині змагань. 
За цю путівку боролися колективи з Тернопільського району та Ко-
пичинців. Їхній очний матч завершився внічию (1:1). У підсумку, для 
виявлення команди, що посіла друге місце, довелося рахувати заби-
ті і пропущені м’ячі. Долю путівки до фіналу вирішив один гол – у 
«Ветерана» різниця м’ячів була +4, а в «Нічлави» – +3. Отож, «Вете-
ран-80» разом з «Ветераном» з Тернопільського району з першої гру-
пи пробилися до фіналу «чотирьох».

Не менш цікаво розвивалися події у групі 2. Фаворит – «Агропрод-
сервіс» з Настасова з першого місця пробився у фінальну частину. За 
другу путівку боротьбу вели ФК «Гаї Шевченківські-2» та дебютант 
подібних змагань ФК «Трибухівці». Представники Бучаччини пока-
зали характер і в очному поєдинку зуміли перемогти своїх головних 
конкурентів – 3:1. Це дозволило ФК «Трибухівці» приєднатися до 
«Агропродсервісу» у фінальній частині.

Отож, у фіналі «чотирьох», який найімовірніше відбудеться наступної 
неділі у Тернополі, гратимуть: «Ветеран-80» (Тернопіль), «Ветеран» 
(Тернопільський р-н.), «Агропродсервіс» (Настасів), «ФК Трибухівці».

Тернопільський футболНайкраща у Європі

ДЕФлІМПІАДУ-2021 ПЕРЕНЕСлИ НА НАСТУПНИй РІК

«Нива» перед стартом чемпіонату
Перший навчально-тренувальний збір тернополяни 

завершили перемогою над луцькою "Волинню" у Львові.
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СТРУНИ СЕРЦЯ

гніздечко
Сімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Марія Ханевич, 

Наталя Сушельницька, 
Світлана Васюкова та Галина 
Дрозд - працівниці дитячого 

садочку "Малятко" (с. Бурдяківці 
Борщівського району).

Мала Гафія двох чоло-
віків. Перший, Богом 
суджений, Степаном 

звався, був дуже добрим і 
роботящим. Високий, дужий, 
не хлоп, а дуб. Двох діток 
нажили, хату в приміському 
селі збудували, любилися, 
як голубів пара.  Весна, тай 
усе. І в душі, і по роботі, бо 
й дня спокійного не було, а 
день весняний рік – годує. 
Страшна хвороба скосила і 
з’їла чоловіка за два місяці. 
По яких тільки лікарях його 
не обвозила Гафія, ніхто не 
допоміг. Тоді й зима настала. 
Тягнулася довго, поки діти 
на ноги стали, вивчилися, 
подружилися, то холод був 
на душі і в серці. 

Нарадили люди Гафії вдів-
ця бездітного, що дві жінки 
схоронив. На таких кажуть 
«чорній вдівець». Він ще мав 
стару маму і велику госпо-
дарку. Попросив Гафію до 
себе жити, мовляв, «хату ді-
тям залиши». Та другий чо-
ловік, як говорять в народі, 
як другий святий вечір. 

– То ти й мене поховаєш, – 
якось вихопилося в жінки. 

– Не бійся! – твердо ска-
зав Михайло. - Мені ворожка 
сказала, що ти мене похова-
єш. 

      Обняв Гафію за плечі, 
якось грубо, наче ведмідь. 
Війнуло від нього чоловічим 
духом і вона згодилася. 

  Зима продовжилася. Пра-
цювала важко, вгодити ста-
рій капризній свекрусі не 
могла. Усе було тій не так. 

– А як, мамо? – питала Га-
фія.

– Не знаю, – відповідала 
стара, – але не так. 

Ласки від Михайла не ба-
чила. Вставала о п’ятій ран-
ку, в дванадцятій лягала, 
в’янула, наче квітка. Десять 
років, мов у рабстві побува-
ла, а коли Михайло сказав 
якось сердито: «Хай би твої 
діти поздихали, мені б легше 
було», – не витримала. Зібра-

ла свої нехитрі речі і пішла 
жити в стару закинуту хату 
далекої родички, що по-
мерла кілька років тому. До 

дітей повертатися не мала 
лиця. Скільки Михайло не 
перепрошував, не послухала, 
не повернулася до нього. 

Як могла, прибрала ха-
тину і стала жити на свою 
маленьку пенсію. А ще го-
родину в місті продавала і 
так виживала. Трапився їй 
Павло, чоловік з міста, при 
посаді, ще й молодший на 
два роки. Любив у неї свіжі 
огірки купляти. На ринку й 
познайомилися. Павло був 
розлученим, дочка прожива-
ла в Америці.

– Що він у мені знайшов? – 
думала Гафія, а сама чула, що 
весна наступає, хоча насправ-
ді надходила осінь і було Га-
фії шістдесят п’ять років. 

– Давай зійдемося, Гафій-

ко, – пропонував Павло. - Ти 
наробилася за своє життя, 
настраждалася. Для чого 
тобі ці городи? Хочеш пра-
цювати – знайду тобі в місті 
легку роботу. Гафія вагалася. 
Найбільше дітей соромила-
ся, бо вже раз обпеклася піс-
ля їхнього покійного тата. 

– Може, вихідні проведемо 
разом, – якось запропонував 
Павло, поїдемо до області чи 
в Карпати. 

– Та ні, до мене діти при-
йдуть, підготуватися треба, 
ти не ображайся, – сказала і 
сумно стало від того, що від-
мовилася.

Як справжня українська 
господиня, Гафія накрила 
щедрий стіл. Діти і внуки на-
повнили веселим гамором її 
малу глиняну хатину. За ро-
динним застіллям ніхто не 
почув, як на подвір’я заїхала 
машина. Коли постукали у 

двері, то всі стихли, дума-
ючи, хто б це міг бути, адже 
нікого не чекали. Коли Гафія 
відчинила двері, то побачи-
ла Павла з великим букетом 
червоних троянд. 

– Діти, я прийшов просити 
руки вашої мами, бо люблю 
її і хочу, щоб вона стала моєї 
дружиною. 

У хаті запала тиша, всі 
ошелешено мовчали, аж 
поки озвався син:

– То чого ви, мамо, мовча-
ли, коли я крісла розставляв?

 Всі розсміялися, а Гафія 
зашарілася, наче ружа. 

– Яка наша мама красива! 
– сказала дочка. – Щастя вам і 
любові. Живіть для себе, як вам 
буде добре, то ми будемо раді. 

У Гафіїному серці розцвіли 
підсніжники і цвітуть дони-
ні, бо доглядає їх ніжний і 
люблячий садівник…

Раїса ОБШАРСЬКА.

* * * * *
Не порань чиєсь серце 

образливим словом,
І не кидай каміння комусь з-за плеча.
Захисти свого ближнього 

молитов ореолом,
Коли бачиш, що зранена в нього душа.

Не радій із невдачі і помилок інших,
Бо ж не знаєш, що завтра спіткає тебе.
Не порушуй чиєїсь болючої тиші,
Не втручайся туди, де не просять тебе.

Промовчи, коли хочеться різко сказати
І попробуй на зло відповісти добром.
Дуже легко обмовити і ошукати,
А так важко зігріти душевним теплом.

Не дозволь, щоб байдужість 
закралася в серце.

І пильнуй, щоби вогник надії не згас.
Бережи у душі із любові озерце.
З добрих вчинків в душі 

все поповнюй запас.

Бо коли в вирі справ, метушні і погоні
Раптом згасне чи моя, чи твоя свіча,
І зустріне нас вічність 

на кінцевім пероні,
То за всі наші вчинки, поступки, слова

Звітувати прийдеться 
перед Божим престолом,

Де у пам’ятній Книзі записано все.
Ми мчимось по життю 

швидкісним ешелоном
І не знаєм, чи «завтра» ще нашим буде.

Кажімо більше добрих слів
Кажімо більше добрих слів.
Нехай чиясь душа зрадіє,
І в круговерті сірих днів
Твоє тепло нехай відчує.

Кажімо більше добрих слів.
В цей час непевний і тривожний
О скільки тих, хто б так хотів
Любов відчути, адже кожний

Із нас народжений для щастя,
Для гарних, добрих, теплих днів.
Тому в цей час злоби, ненастя
Кажімо більше добрих слів.

У Бога на долоні
Моє «сьогодні»  в Бога на долоні.
І моє «завтра» теж в Його руці.
Тож, коли смуток битиме у скроні,
Чи радість дня потоне у сльозі,

Я знаю Того, в Кого моє «завтра»,
«Сьогодні» й «вчора» у міцній руці.
У Нього спокій, істина і правда.
Із Ним я не лишусь на самоті.

І хоч не знаю, скільки ще для мене
Відміряно тих чорно-білих смуг,
Та знаю, Боже, дні всі мої в Тебе,
Спокої й радощі і прикрощі недуг, - 

Все пораховано й відміряно для мене.
Ти знаєш, що для мене на добро.
Моє «сьогодні» й «завтра» лиш у Тебе.
Тому мені журитися чого?!

Оксана ГУДЗЬ.

Прошу маминої руки…

- Йдемо до церкви.
- Не хочу.
- Там Танечка буде з твоєї 

групи і Юрчик.
- Не піду.
- Візьмемо іграшки з собою.
- А поведеш мене потім на батут?
- Звичайно.
- Тоді йдемо.
   Отакими діалогами вмовляла сина піти 

в неділю до церкви. А потім звик і вже сам 
хотів іти, зацікавився, сподобалось. 

  Колись один священник сказав, що в 
кожного в житті є свій Іван Хреститель, 
який нас навертає до Бога, закликає іти 
за Ісусом. У мене таких людей було троє. В 
середній школі однокласниця Галя запита-
ла, чому я не ходжу до церкви. І мені стало 
соромно, я не мала що відповісти. І почала 
ходити. Щонеділі, щосвят.      Слухала Єван-
геліє, проповіді отця Михайла, вивчила 
«Вірую», почала читати Біблію і катехизм. 
Вже не вміла і не могла інакше, адже в цер-
кві, в молитві знаходила розраду, підтрим-
ку та опору.

  Потім, десь в років 23-24, настала вели-
ка темрява віри, велика посуха і відчай, і 
я все рідше приходила  до храму. Тоді дру-
гим моїм Йоаном Хрестителем стала тітка 
Галя: «Неля, чому ти не ходиш до церкви? 
Приходь, висповідайся, тобі легше на душі 
стане». І я пішла, і несла до Бога і радості, й 

печалі, і гіркі сльози, і солод досягнень. І 
таки ставало легше, і сили десь брались, і 
допомога приходила звідкись...

  Якось однієї неділі кажу синові: «Підемо 
на вечірню, щось зранку мені не хочеться 
іти». Чи то лінь, чи то втома… А вже й ве-
чір, і думаю собі: «А, не піду сьогодні». Тоді 
третім моїм провідником до Бога виявився 
син Іван, словами: «Мама, чого ти лежиш? 
Ти ж казала, що ввечері підемо до церкви. 
Збираємся, мені там подобається». 

  І ми пішли на вечірню Службу. Було гар-
но, затишно, якось по-особливому навіть. 
Вранішні Літургії наповнені врочистістю, 
відлунням дзвонів, повнотою хору.  Нато-
мість вечірні - тихі, малолюдні, оповиті 
надвечір'ям і зорями. Священник закли-
кав вірян більше думати і жити духовним, 
менше говорити про матеріальне, політи-
ку, бо то все брехня і сварки... Стало легше 
на душі, просвітліло, захотілось усміха-
тись, мир прийшов у таке не раз заклопо-
тане серце. 

  Отакі розмаїті дороги до храму, отак за-
кликає Бог кожного прийти до Нього уста-
ми однокласниці, тітки, дитини…

Неля ДРИБОТІЙ.

Життєві сюжети

Дорога до храму І ставало легше, 
І сили десь брались

nday.te.ua

Життя, як піаніно… Клавіші чорні, клавіші білі і так поперемінно. 
Кажуть так люди, але то не про Гафію. В неї, як йде чорна смуга, то чорна, а 

як біла, то – біла. Життя її вже більше до пір року схоже. Ось тільки порядок 
змінюється. Почалося з весни і весною закінчилося, а решта, наче зима 
була. Може, літо десь і проскочило чи осінь, але вона того й не помітила.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Енеїда.
06.30 М/ф «Лис i дрiзд».
06.40 М/ф «Найголовнiший горобець».
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.25, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20 Суспiль-

на студiя.
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.30, 02.50, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Д/с «Дикi тварини».
17.25 Д/с «Боротьба за виживання».
18.55 Д/с «Незвiданий океан».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40, 02.15 Погода.
00.50 Спорт. Аспект.
00.55 Т/с «Гранд готель».
03.55 #ВУкраїнi.
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

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

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

19.30, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
13.15, 14.15, 14.50 «Сiмейнi мелодра-

ми».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.45, 22.45 Т/с «З ким пове-

дешся...».
23.45, 02.40 Т/с «Кухня».
00.45 «Голос країни 11».

Iíòер
06.05, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00, 03.30 «Стосується 

кожного».
12.25 Х/ф «Французький жиголо».
14.10 Х/ф «Весiльний переполох».
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 «Уотергейт: Крах Бiлого 

дому».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.

05.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.40, 13.15, 01.50 Х/ф «Вбити Гюн-

тера».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Ультиматум Борна».
16.15 Х/ф «Безмежний обрiй».
16.50 Х/ф «Напролом».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес».
22.45 Свобода слова.
00.00 Т/с «Контакт».
03.15 Я зняв!

ÑТБ
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.15 Битва екстрасенсiв.
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.00 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри все».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Х/ф «Хлопцi будуть у захватi».
12.20 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Тварина».
22.50 Х/ф «Чоловiк за викликом».
00.40 Х/ф «Божевiльний Будапешт».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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

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

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

Полiтика. Соцiум.
07.15 «Авiакатастрофи: причини i на-

слiдки».
08.10 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрош-

ниченко.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

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

наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.05 

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 «В полонi у минулого», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Солона карамель», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Солона карамель».
03.55 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50 Х/ф «Красунчик».
13.00 Х/ф «Красунчик 2».
15.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.10 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
19.10 «Орел i решка. Морський сезон».
23.00 Т/с «Грань».
01.00 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 04.50 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Дезертир».
06.55, 16.50, 03.05 «Випадковий свi-

док».
07.25 Х/ф «Золоте теля».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 «Свi-

док».
12.50 «Таємницi свiту».
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.45 Х/ф «Схованка».
01.40 «Таємницi кримiнального свiту».
03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Легенди бандитської Одеси».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 22.45 Сiмейка У.
09.45, 23.45 Одного разу в Одесi.
10.45 Танька i Володька.
11.15 Казки У.
11.45 Країна У.
12.15, 16.15 4 весiлля.

14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд.
18.15 Т/с «Батько рулить».
21.15 Х/ф «Гарфiлд».
00.45 Казки У Кiно.
01.15 Рятiвники.
02.30 Теорiя зради.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.40, 01.35 Правда життя.
10.15, 00.25 Речовий доказ.
11.25, 22.30 Народженi мусонами.
12.25, 18.05 Зона будiвництва.
13.25 Мiсця сили.
14.15 Тваринна зброя.
15.15, 19.55 Секретнi територiї.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Вiйна всерединi нас.
23.30 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.40 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
06.25 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зорянi долi».
10.10 «Моя правда».
11.00 Х/ф «Святе сiмейство».
14.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
17.00 Х/ф «Дежа вю».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Детектив-гурман».
23.00 Х/ф «Свiтла особа».
00.30 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 19.25 Т/с «Звонар».
10.00 Х/ф «Особлива думка».
12.50 Х/ф «Королi вулиць».
14.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.20 «Спецкор».
18.50, 02.50 «ДжеДАI».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «Хижак».
03.20 «Вiдеобiмба».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
12.50, 23.30 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу».
16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.30 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.30 Мамареготала. Найкраще.
03.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.05, 00.30, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 

10.00, 12.00 Тенiс. Australian 
Open. Коло 4.

15.30, 20.00, 20.45 Снукер. Welsh Open. 
Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Спецiя - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Марiуполь - Александрiя. Чемпiо-

нат України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 01.35, 03.30, 05.30 Топ-матч.
12.00 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Рух - Ворскла. Чемпiонат України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Колос - Шахтар. Чемпiонат 

України.
20.15 Боруссiя (Д) - Баварiя. 1/4 фiналу 

(1997/98). Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Тоттенхем - Iнтер. 1/8 фiналу 

(2012/13). Лiга Європи УЄФА.
01.40 Мiнай - Львiв. Чемпiонат України.
03.40 Рома - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Парасолька на полюваннi».
06.40 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.50 М/ф «Кривенька качечка».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.05, 02.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Посольство».
11.25 Телепродаж.
13.00 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi пере-

гони 15 км, жiнки.
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Д/с «Дикi тварини».
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.55, 00.50, 03.10, 05.55 Спорт. Ас-

пект.
23.30 #ВУкраїнi.
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, 03.40 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
13.15, 14.15, 14.50 «Сiмейнi мелодра-

ми».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.45 Т/с «З ким поведешся...».
22.45, 02.50 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «1+1».

Iíòер
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Колекцiя».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.50 Х/ф «Мисливцi за головами».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20, 02.05 Громадянська 

оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.05 Х/ф «Правило бою».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 21.25 Т/с «Пес».
15.30, 16.15 Х/ф «Зворотна тяга».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с «Розтин покаже 2».
23.40 Х/ф «Спадок Борна».
02.50 Секретний фронт.
03.40 Я зняв!

ÑТБ
03.00 Найкраще на ТБ.
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри все».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «А ось i Поллi».
12.50 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Однокласники».
22.50 Х/ф «Сестри».
01.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.55 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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

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

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
08.10 Д/с «Топ 10: Таємницi й за-

гадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Стоп Реванш.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.05 

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 «В полонi у минулого», 3 

i 4 с.
23.10 Т/с «Щоб побачити веселку», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Щоб побачити веселку».
03.55 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.15, 23.00 Т/с «Грань».
13.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.15 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
18.15 «Орел i решка. Морський сезон».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.30 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 03.05 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Будьте здоровi».
23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.35 «Таємницi кримiнального свiту».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Легенди бандитської Одеси».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 22.45 Сiмейка У.
09.45, 23.45 Одного разу в Одесi.
10.45, 00.45 Казки У Кiно.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Гарфiлд 2».
01.15 Рятiвники.
02.30 Теорiя зради.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Ва-
кулюк, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

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

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

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

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

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.50, 01.35 Правда життя.
10.20, 00.25 Речовий доказ.
11.30, 14.20 Тваринна зброя.
12.25, 18.05 Зона будiвництва.
13.25 Мiсця сили.
15.20, 19.55 Секретнi територiї.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Вiйна всерединi нас.
22.30 Народженi мусонами.
23.30 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.40 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Якщо є вiтрила».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30 «Моя правда».
11.20 Х/ф «Самсон i Далiла».
14.50 Х/ф «Дежа вю».
16.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Детектив-гурман».
23.00 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
23.40 «Академiя смiху».
02.50 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».
08.00 Х/ф «На межi».
10.15 Х/ф «Рятувальник».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 9».
03.00 «Вiдеобiмба».

04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
12.50, 23.35 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу».
16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.30 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.30 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05 Тенiс. Australian Open. Коло 4.
02.00, 07.00 Тенiс. Australian Open. 

Жiнки. 1/4 фiналу.
04.00, 09.00, 10.00 Тенiс. Australian 

Open. Чоловiки. 1/4 фiналу.
13.00 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Жiнки. 

Iндивiдуальнi перегони.
14.45 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-

пеццо. Паралельний слалом.
17.00, 20.00, 20.45 Снукер. Welsh Open. 

Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Рух - Ворскла. Чемпiонат України.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 Кальярi - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Колос - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.05 «Великий футбол».
13.50 ПСЖ - Барселона. 1/8 фiналу 

(2016/17). Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Мiнай - Львiв. Чемпiонат України.
18.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.15 Наполi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
21.05 Топ-матч.
21.15, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Барселона - ПСЖ. 1/8 фiна-

лу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Марiуполь - Александрiя. Чемпiо-

нат України.
02.15 Iнтер - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Лейпцiг - Лiверпуль. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

15 лютого

16 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Ниточка та кошеня».
06.40 М/ф «Чому зникла шапка-неви-

димка».
06.50 М/ф «Про кiшку, яка упала з 

неба».
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.
15.25 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi пере-

гони 20 км, чоловiки.
17.15 Погода.
17.20 #ВУкраїнi.
18.55, 20.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.30 Д/с «Суперчуття».
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 «Одесити на Донбасi».

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

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

19.30, 03.45 «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, 21.45 Т/с «З ким поведешся...».
22.45, 02.45 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Сонна Лощина».

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 Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Колекцiя».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.20 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Божевiльний спецназ».
04.55 «Телемагазин».

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, 01.40 Громадянська 

оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.45, 13.10 Х/ф «Слiпа лють».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 21.25 Т/с «Пес».
15.00, 16.25, 22.20 Т/с «Розтин по-

каже 2».
16.40 Х/ф «Страшили».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.30 Секретний фронт.
23.30 Х/ф «Джейсон Борн».
03.15 Я зняв!

ÑТБ
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри все».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Вiн, я i його друзi».
13.10 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Однокласники 2».
23.00 Х/ф «Третiй зайвий».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

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

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

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

06.25 Стоп Реванш.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
08.10 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Спостерiгач.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».

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

наслiдки».

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

годнi.
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 «В полонi у минулого», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «День Святого Валентина», 

1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «День Святого Валентина».
03.30 Контролер.
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.25, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.25 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
18.15 «Орел i решка. Морський сезон».
00.45 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 03.00 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого бом-

бардувальника».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Легенди карного розшуку».
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Вартiсть життя».
23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.35 «Таємницi кримiнального свiту».
03.40 «Речовий доказ».
04.05 «Легенди бандитської Одеси».
04.50 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 23.00 Сiмейка У.
09.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
10.45, 01.00 Казки У Кiно.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Монстри проти прибуль-

цiв».
01.30 Рятiвники.
02.45 Теорiя зради.

03.30 Щоденники Темного.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.50, 01.35 Правда життя.
10.20, 00.25 Речовий доказ.
11.30, 14.30 Тваринна зброя.
12.30, 18.05 Зона будiвництва.
13.30 Мiсця сили.
15.30, 19.55 Секретнi територiї.
16.25, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Вiйна всерединi нас.
22.30 Народженi мусонами.
23.30 Коза ностра. З Палермо до 

Нью-Йорка.
02.35 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Свiтла особа».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30, 01.10, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Х/ф «Ромео i Джульєта».
16.10 Х/ф «Ключi вiд неба».
17.30 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд пе-

реслiдування».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Детектив-гурман».
23.00 Х/ф «Двоє пiд однiєю пара-

солькою».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.25 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».
08.20 Х/ф «Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо».
10.15 Х/ф «Старскi та Гатч».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».

18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20 Т/с «Кiстки 10».
00.10 Т/с «Кiстки 9».
03.00 «Вiдеобiмба».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
12.50, 23.35 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу».
16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.30 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.05 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.30 Мамареготала. Найкраще.
03.15 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 04.00, 09.00, 10.30 Тенiс. 

Australian Open. Чоловiки. 1/4 
фiналу.

02.00, 07.00 Тенiс. Australian Open. 
Жiнки. 1/4 фiналу.

13.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-
пеццо. Командний паралельний 
слалом.

15.15 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 
Iндивiдуальнi перегони.

17.10, 20.30, 20.45 Снукер. Welsh Open. 
Раунд 2.

20.00 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.50, 21.30 Топ-матч.
06.10 Мiнай - Львiв. Чемпiонат України.
08.10 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Рух - Ворскла. Чемпiонат України.
12.05, 18.30 Лейпцiг - Лiверпуль. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Севiлья - Боруссiя (Д) (2010/11). 

Лiга Європи УЄФА.
16.00, 20.20 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.40, 00.25 Барселона - ПСЖ. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.00 Журнал Лiги Європи.
21.45 Live. Севiлья - Боруссiя (Д). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.15 Колос - Шахтар. Чемпiонат 

України.
04.00 Кальярi - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.15 Енеїда.
06.30 М/ф «Чого в лiсi не буває».
06.40 М/ф «Паперовий змiй».
06.50 М/ф «Як метелик вивчав життя».
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».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.10 Бiатлон. ЧС. Одиночна змiшана 

естафета.
17.05 Мiста та мiстечка.
17.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 00.50, 03.10, 05.55 Спорт. Аспект.
23.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.55 Т/с «Гранд готель».
04.10 Д/ф «Висота 307.5».

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

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

19.30, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 05.35 «Життя 

вiдомих людей».
13.00, 14.15 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45 Т/с «З ким поведешся...».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Звiльнити мiстера Дарсi».
02.30 «Iгри приколiв».

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 Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Колекцiя».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Щось не так з тобою».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 01.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 02.25 Секретний фронт.

11.55, 13.15 Х/ф «Вуличний боєць».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 21.25 Т/с «Пес».
15.20, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.50 Х/ф «Смокiнг».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
23.40 Х/ф «Законослухняний грома-

дянин».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 Битва екстрасенсiв.
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри все».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Х/ф «Тварина».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Джексi».
22.50 Х/ф «Третiй зайвий 2».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
01.50 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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

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

06.25 Спостерiгач.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
08.10 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Невигаданi iсторiї.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
19.30, 01.15 Ток-шоу Дiйовi особи.
21.40 Час-Time.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

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

наслiдки».

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

годнi.
09.00, 03.50 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 «В полонi у минулого», 7 i 8 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Не смiй менi говорити «про-

щай», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Не смiй менi говорити 

«прощай».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.40, 23.00 Т/с «Грань».
13.25, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.25 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
18.15 «Орел i решка. Морський сезон».
00.45 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Страх у твоєму домi».
07.50, 16.50, 03.05 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Нiчний мотоциклiст».
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
18.20 «Правда життя».
23.45 Т/с «Вавiлон-Берлiн».
01.35 «Таємницi кримiнального свiту».
03.40 «Речовий доказ».
04.05 «Легенди бандитської Одеси».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 23.00 Сiмейка У.
09.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
10.45, 01.00 Казки У Кiно.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Вартовi легенд».
01.30 Рятiвники.
02.45 Теорiя зради.
03.30 Щоденники Темного.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.50, 01.35 Правда життя.
10.10, 00.25 Речовий доказ.
11.20, 14.20 Тваринна зброя.
12.20, 18.05 Зона будiвництва.
13.20 Мiсця сили.
15.20, 19.55 Секретнi територiї.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Вiйна всерединi нас.
22.30 Галапагоси.
23.30 Коза ностра. З Палермо до 

Нью-Йорка.
02.40 Таємницi дефiциту.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
06.40, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.20 Х/ф «Попiл i алмаз».
13.20 Х/ф «Пейзаж пiсля битви».
15.10 Х/ф «Якщо є вiтрила».
16.30 Х/ф «Людина в прохiдному 

дворi».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Детектив-гурман».
23.00 Х/ф «Приходьте завтра».
00.45, 02.45 «Зорянi долi».
00.55 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.15 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».
08.10 Х/ф «Стукач».
10.15 Х/ф «Гра смертi».
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 10».
03.05 «Вiдеобiмба».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.25 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».

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

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
12.50, 23.35 Мамареготала.
14.30 Т/с «Сишиш-шоу».
16.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.30 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.25 Мамареготала. Найкраще.
03.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 01.30 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч 

усьому».
02.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
02.30, 03.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський момент».
03.30, 04.00 Тенiс. Australian Open. 

Жiнки. 1/4 фiналу.
05.00, 07.00 Тенiс. Australian Open. 

Жiнки. 1/2 фiналу.
09.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

1/4 фiналу.
10.30 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

1/2 фiналу.
13.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-

пеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

14.20, 19.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортi-
на-д`Ампеццо. Жiнки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

16.00 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Сингл-
мiкст.

16.55, 20.00 Снукер. Welsh Open. Ра-
унд 3.

20.45 Снукер. Welsh Open. Раунд 4.

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

Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15 Рух - Ворскла. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Лейпцiг - Лiверпуль. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05, 02.15 Севiлья - Боруссiя (Д). 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.50 Колос - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.00, 18.30 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.40 Порту - Ювентус. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.00, 21.50 «Шлях до Гданьску».
19.50 Live. Динамо (К) - Брюгге. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
22.30 Live. «Лiга Європи. Online».
23.55 Црвєна Звєзда - Мiлан. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.00 Маккабi - Шахтар. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

17 лютого

18 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55 Енеїда.
06.30 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, яка 

наступила на хлiб».
06.40 М/ф «Кульбаба - товстi щоки».
06.50 М/ф «Цап та баран».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30, 02.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.35 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Посольство».
15.10, 21.35, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Д/с «Дикi тварини».
17.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 05.55 Спорт. Аспект.
22.00 Д/ф «Майдан».
01.05 День Героїв Небесної Сотнi. По-

езiя гiдностi.
03.00 «Зворотнiй вiдлiк».
04.40 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, 04.00 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «Життя вiдо-

мих людей».
13.00, 14.15, 22.15 «Жiночий квартал».
14.50 «Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.15 «Лiга смiху».
23.30 Х/ф «Кiборги».
01.55 Х/ф «Виття: Переродження».
03.25 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.30 «Слiдство вели...» з Л. Кане-

вським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Колекцiя».
14.35, 15.30, 00.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.30 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».
03.05 «Чекай на мене. Україна».
04.15 «Орел i решка. Курортний сезон».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.00 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.
11.30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Супер 8».
15.30, 16.15 Х/ф «Людина зi сталi».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 9».
00.30 Чорнi тiнi Майдану.
01.45 Острiв небайдужих.
02.25 Т/с «Володимирська, 15».

ÑТБ
05.40 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 «Мама».
01.10 Т/с «Анна-детектив».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.25 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.30 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.10 Хто проти блондинок.
16.40 Х/ф «Шпигунка».
19.00 Х/ф «Злови шахрайку, якщо 

зможеш».
21.20 Х/ф «Красуня».
23.50 Х/ф «Солодкий листопад».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.

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

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

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 13.10 «Авiакатастрофи: причини 

i наслiдки».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 На власнi очi.
15.30 Срiбний вiк.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

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

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

наслiдки».

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

09.00 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Бiйся бажань своїх».
14.45 Т/с «Формула щастя», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Формула щастя».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Фiльм-вистава «Номера».
02.00 Телемагазин.
02.30 Реальна мiстика.
04.10 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.20 Х/ф «Перегони столiття».
12.10, 22.10 «Орел i решка. Дива свiту».
13.10 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
16.10 «Орел i решка. Морський сезон».
18.00 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».
20.00 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в 

Бiрмi».
01.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 17.25, 03.10 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Правда життя».
14.45, 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».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
08.45, 23.15 Сiмейка У.
09.45 Одного разу в Одесi.
10.45 Казки У Кiно.
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд.
13.15, 16.15 4 весiлля.
14.15, 23.45 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Черепашки-нiндзя».
05.50 Кориснi пiдказки.

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новини.

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

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

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

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

Шпачинською i В. Попович.

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

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.40, 01.35 Правда життя.
10.15, 00.25 Речовий доказ.
11.25 Тваринна зброя.
12.25 Зона будiвництва.
13.25 Мiсця сили.
14.20 Дика природа Японiї.
15.20, 19.55 Секретнi територiї.
16.15, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.05 Елемент.
19.05 Вiйна всерединi нас.
22.30 Галапагоси.
23.30 Божевiльний свiт.
02.35 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
03.25 Прокляття скiфських курганiв.
04.15 Богдан Ступка.
05.10 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасоль-

кою».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.35 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.25 Х/ф «Марко Поло».
15.05 Х/ф «Одиниця з обманом».
16.25 Х/ф «Людина в прохiдному 

дворi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
01.20 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
03.30 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».
07.55 Х/ф «Вiдповiдь».
09.25 Х/ф «Вулкан».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
18.50, 02.30 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Шакал».
22.00 Х/ф «Нiчнi яструби».
00.00 Х/ф «Хижак 2».
03.00 «Помста природи».
04.30 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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

ки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».

12.50 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу».
16.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.40 Т/с «СуперКопи».
18.10 Т/с «Громада».
19.10 Т/с «Швидка».
20.50 Х/ф «Подвiйний удар».
23.00 Без краватки.
00.00 «Шлях до Незалежностi».
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-

пеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

01.45 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-
пеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

02.30, 04.00 Тенiс. Australian Open. 
Жiнки. 1/2 фiналу.

05.30, 10.30 Тенiс. Australian Open. 
Чоловiки. 1/2 фiналу.

07.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 
Пари. Фiнал.

09.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 
1/4 фiналу.

13.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-
пеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

14.20 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-
пеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

16.00, 20.00, 20.45 Снукер. Welsh Open. 
1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.10 Огляд вiвторка. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
06.30, 09.20, 10.25, 13.10 «Шлях до 

Гданьску».
07.25 Динамо (К) - Брюгге. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
11.20 Маккабi - Шахтар. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
14.00, 17.55, 21.25 Топ-матч.
14.15, 03.30 Огляд середи. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
14.45, 21.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.05 Црвєна Звєзда - Мiлан. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
18.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
23.20 «Лiга Європи. Online».
01.40 Лейпцiг - Лiверпуль. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.00 Кальярi - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Майдан гiдностi.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.05, 

03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Велика подорож».
07.40 М/ф «Залiзний вовк».
07.50 М/ф «Iсторiя одного поросятка».
08.05, 23.05 Д/ф «Операцiя Крим».
09.05 «Чорнi тiнi Майдану».
10.00, 19.55 Д/ф «Жiнки Майдану».
11.10, 12.01, 21.25 «Генерацiя Майдану. 

Рiк революцiї та вiйни».
12.00 Хвилина мовчання: День Героїв 

Небесної Сотнi.
12.40 Бiатлон. ЧС. Естафета 4х6 км, 

жiнки.
14.10 Майдан. Шiсть лiтер нашої волi.
15.20 Телепродаж.
15.55 Бiатлон. ЧС. Естафета 4х7,5 км, 

чоловiки.
17.25 Д/ф «Майдан».
00.20, 02.00, 02.25, 03.50, 05.30 По-

года.
00.25 Д/ф «Перехрестя Балу».
01.30, 05.00 #ВУкраїнi.
02.30 Енеїда.
03.55 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.30 Х/ф «Кiборги».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакiстан».
19.30, 04.15 «ТСН».
20.30 Х/ф «Близько до серця».
00.30 «Iгри приколiв».
06.00 «Життя вiдомих людей».

Iíòер
05.25 «Орел i решка. Курортний 

сезон».
06.05 «Україна вражає».
06.55 Х/ф «Розпрями крила».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Ми жили по сусiдству».
12.35 Х/ф «Мачуха».
14.20 Х/ф «З тобою i без тебе...»
16.00 Х/ф «Єдина».
17.50, 20.30 Т/с «Пристрастi за Зiна-

їдою».
20.00 «Подробицi».
22.50 Т/с «Не було б щастя», 1-4 с.
02.40 «Навколо М».
04.20 М/ф «Мауглi».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.

05.35 Чорнi тiнi Майдану.
06.35 Острiв небайдужих.
07.25 Секретний фронт.
08.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/с «Пес».
09.15, 11.25, 01.40 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Кобра».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Втеча з Шоушенка».
22.00 Х/ф «Зелена миля».

ÑТБ
04.00, 10.50 Т/с «Щаслива попри все».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
14.55 Т/с «Мама».
19.00 МастерШеф. Професiонали.
23.00 Х/ф «Привид».

Íоâий êаíаë
05.35, 07.05 Kids` Time.
05.40 М/ф «Килим-лiтак».
07.10 Х/ф «Єлена Троянська».
11.00 Х/ф «Троя».
14.10 Х/ф «Титанiк».
18.10 Х/ф «Охоронець».
21.00 Х/ф «Легенда про Тарзана».
23.20 Х/ф «Повернення до Блакитної 

лагуни».
01.20 Вар`яти.
02.20 Зона ночi.

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

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

06.10, 07.10 «Авiакатастрофи: причини 
i наслiдки».

07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

08.15 Д/с «Топ 10: Таємницi й за-
гадки».

08.40 Натхнення.

09.30 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Скарби давнього храму».
15.15 Концерт М. Поплавського «Укра-

їнська пiсня року».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.15 Pro вiйсько.
18.30 Невигаданi iсторiї.
19.00, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
10.40 Т/с «З минулого з любов`ю».
14.50 Т/с «Корзина для щастя», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Корзина для щастя».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Тест на любов», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Тест на любов».
02.50 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
10.35 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».
12.25 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в 

Бiрмi».
14.40 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Спокусник».
02.15 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Гу-га».
08.30 Х/ф «Особливо важливе завдан-

ня».
11.10 Т/с «Вогнем i мечем».
15.25, 02.30 «Випадковий свiдок».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».
21.00 Х/ф «Порятунок».
22.50 Х/ф «Новий кулак лютi».
00.25 «Реальнi злочинцi».
02.35 «Речовий доказ».
03.05 «Правда життя».
03.55 «Легенди бандитського Києва».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.20 Х/ф «Легенда про русалку».
11.05 Х/ф «Блакитна свiчка».
12.15 Х/ф «Зорянi таляри».
13.25 Х/ф «Король Дроздобород».
14.35 Х/ф «Рапунцель».
15.45 М/ф «Вартовi легенд».
17.30 М/ф «Монстри проти прибуль-

цiв».
19.15 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Пiдкорю-

вач Свiтанку».
21.25 Х/ф «Тихе мiсце».
23.10 Х/ф «Схiд темряви».
00.55 Одного разу в Одесi.
01.25 Казки У Кiно.
02.10 Панянка-селянка.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.10, 13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

21.30 «Ехо України» з М. Гана-
польським.

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

10.30 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.35, 00.40 Мiстична Україна.
08.25, 19.10 У пошуках iстини.
10.15 Речовий доказ.
11.25, 23.45 Секретнi територiї.
12.20 Стежина вiйни.
13.15 Таємницi Адольфа Гiтлера.
14.10 Мисливцi за скарбами.
16.10 Народженi мусонами.
17.10 Галапагоси.
18.10 Чорна пiхота.
21.00 Безжальний всесвiт.
01.30 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф «Iду до тебе».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 02.40 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 «Невiдома версiя».
12.40 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
14.30 Х/ф «Де 042?»
15.50 Т/с «Таємниця Еми Фiлдiн».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу».
01.20 «Зiркове життя».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Помста природи».
07.40 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «На межi».
15.00 Х/ф «Перстень нiбелунгiв».
18.40 Х/ф «Король Артур».
21.00 Х/ф «Ковбої проти прибульцiв».
23.15 Х/ф «Чужий проти Хижака».
01.05 Х/ф «Ласкаво просимо в ка-

пкан».
02.45 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.15 Оттак мастак!
08.50 М/ф «Темний плащ».
11.00 Т/с «Морська полiцiя: Полюван-

ня на вбивць».
14.30 Х/ф «Талановитий мiстер Рiплi».
17.15 Х/ф «Iнтернацiональ».

19.30 Х/ф «Сiм душ».
21.50 Х/ф «V означає Вендета».
00.20, 02.30 Мамареготала. Найкраще.
01.30 Телемагазин.

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 04.00 Тенiс. Australian 

Open. Чоловiки. 1/2 фiналу.
01.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-

пеццо. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

01.45, 13.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортi-
на-д`Ампеццо. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

06.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 
Пари. Фiнал.

07.30, 09.00 Тенiс. Australian Open. 
Жiнки. 1/2 фiналу.

10.30, 19.10 Тенiс. Australian Open. 
Жiнки. Фiнал.

13.45 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-
пеццо. Жiнки. Слалом. Спроба 1.

14.20 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-
пеццо. Жiнки. Слалом. Спроба 2.

15.50 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 
Естафета.

17.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Нове-Место. Класичний спринт.

19.45, 20.45 Снукер. Welsh Open. 1/2 
фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Црвєна Звєзда - Мiлан. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Перед-

мова до туру.
08.15 Порту - Ювентус. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.10 Журнал. УЄФА Євро-2020.
10.50 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
12.40 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.10, 18.50, 20.55, 02.00 Топ-матч.
13.20 Динамо (К) - Брюгге. 1/16 фiна-

лу. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Лацiо - Сампдорiя. Чемпiо-

нат Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
18.55 Live. Дженоа - Верона. Чемпiо-

нат Iталiї.
21.40 Live. Сассуоло - Болонья. Чем-

пiонат Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.10 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.
02.15 Маккабi - Шахтар. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
04.00 Александрiя - Мiнай. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

19 лютого

20 лютого
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UA:Перший
06.05, 02.25, 05.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.55, 02.00, 

03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Дострибни до хмаринки».
07.40 М/ф «Знахiдка».
07.50 М/ф «Казка про богиню Мокошу».
08.15, 00.15, 01.55, 02.20, 03.50, 05.30 

Погода.
08.20, 17.40 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

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

толицької Церкви в Українi.
13.25 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 12,5 км, 

жiнки.
15.00 Країна пiсень.
16.10 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 15 км, 

чоловiки.
17.05 Студiя «Бiатлон».
17.25 Мiста та мiстечка.
18.15 Д/с «Незвiданий океан».
19.25 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
20.20 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00 Х/ф «Лiсова пiсня».
00.20 Пишемо iсторiю. Леся Українка.
00.30 Д/ф «З України до Голiвуду».
03.55 Д/ф «Вибiр».

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт».
17.00 «Позивний «Iталiєць». Iсторiя 

Вiталiя Маркiва».
18.05 «Таємницi великих українцiв. 

Роксолана».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.10 Х/ф «Конго».

Iíòер
05.25 Х/ф «З тобою i без тебе...»
07.00 Х/ф «Пригоди Ремi».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «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».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Бiльше нiж правда.
06.25 Анти-зомбi.
07.25 Секретний фронт.
08.20 Громадянська оборона.
09.20 Т/с «Розтин покаже 2».
12.00, 13.00 Х/ф «Зелена миля».
12.45 Факти. День.
15.55 Х/ф «Втеча з Шоушенка».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Рембо 5: Остання кров».
23.10 Х/ф «Рембо 4».
00.50 Т/с «Таємнi дверi».

ÑТБ
04.55 Х/ф «Баламут».
06.25 Х/ф «Три плюс два».
08.10 МастерШеф. Професiонали.
12.05 Хата на тата.
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.25 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.30, 02.40 Вар`яти.
07.35, 09.15 Kids` Time.
07.40 Х/ф «Помста пухнастих».
09.20 Х/ф «Повернення до Блакитної 

лагуни».
11.20 М/ф «Тарзан».
13.20 Х/ф «Могутнiй Джо Янг».
15.40 Х/ф «Легенда про Тарзана».
17.50 Х/ф «Книга джунглiв».
19.50 Х/ф «Мумiя».
22.00 Х/ф «Костянтин».
00.30 Х/ф «Нiч жахiв».

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

12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10 «Авiакатастрофи: причини 
i наслiдки».

07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 
Соцiум.

08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10 Д/с «ТОП-10: таємницi i загадки».
12.25 Х/ф «Голос минулого».
15.15 Концерт Т. Петриненка «Сад не-

розкручених пiсень».

17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.00, 22.00 Д/с «Апокалiпсис».
20.10, 02.15 Машина часу.
20.35 Стоп Реванш.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
00.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

вiйни».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
07.20 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
09.20 Т/с «В полонi у минулого», 1-8 с.
17.00 Т/с «Намалюй менi маму», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Намалюй менi маму».
23.00 Т/с «Хiрургiя. Територiя любовi», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Хiрургiя. Територiя любовi».
03.10 Гучна справа.
03.55 Агенти справедливостi.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.10 Х/ф «Перегони столiття».
11.00 Х/ф «Амундсен».
13.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Спокусник 2».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Посилка для Свiтлани».
06.30 «Будьте здоровi».
07.05 «Україна вражає».
08.50 Т/с «Вогнем i мечем».
12.55 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».
14.35 Х/ф «Кохана жiнка механiка 

Гаврилова».
16.05 Х/ф «Невиправний брехун».
17.35 Х/ф «Порятунок».
19.10 Х/ф «Iнтердiвчинка».
22.00 Х/ф «Грiнго».
00.00 Х/ф «Новий кулак лютi».
01.35 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.40 Х/ф «Пастушка».
11.50 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач 

Свiтанку».
14.00 Х/ф «Черепашки-нiндзя».
16.00 Х/ф «Гарфiлд 2».
17.30 Х/ф «Гарфiлд».

19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.30 Х/ф «Тихе мiсце».
01.10 Одного разу в Одесi.
01.55 Казки У Кiно.
02.25 Панянка-селянка.
03.15 Щоденники Темного.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

17.00 «Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10, 13.10, 20.00 «Мiнiстерство прав-

ди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. 

Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10 Концерт.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.50, 00.50 Мiстична Україна.
08.40, 19.10 У пошуках iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35, 23.55 Секретнi територiї.
12.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.30 Безжальний всесвiт.
16.15 Галапагоси.
18.15 Мiсто, яке зрадили.
21.00 Мисливцi за скарбами.
23.00 Таємницi Адольфа Гiтлера.
01.40 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Приходьте завтра».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 01.50 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Капiтан Немо».
14.15 Х/ф «Арсен Люпен».
16.40 Х/ф «Амелi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
00.40 Х/ф «Екiпаж машини бойової».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.05 «ДжеДАI».
08.10, 01.05 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Голий пiстолет».
15.50 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/2. Запах 

страху».
17.35 Х/ф «Голий пiстолет 33 1/3. 

Остання образа».
19.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
20.55 Х/ф «Сахара».

23.15 Х/ф «Чужi проти Хижака 2».
02.05 «Вiдеобiмба».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.20, 15.20, 23.50, 02.10 Мамареготала. 

Найкраще.
08.30 Без краватки.
09.30 М/ф «Темний плащ».
11.15 Пiвнiчний Check-in.
18.20 Х/ф «Унiверсальний солдат».
20.20 Х/ф «Мортал Комбат».
22.10 Х/ф «Мортал Комбат 2: Зни-

щення».
02.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 02.30 Тенiс. Australian Open. 

Жiнки. Фiнал.
01.30 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Естафета.
04.00, 08.00, 09.30 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. 1/2 фiналу.
05.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 

Пари. Фiнал.
06.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Пари. Фiнал.
10.30, 19.00 Тенiс. Australian Open. Чо-

ловiки. Фiнал.
14.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампец-

цо. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
15.50 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Мас-старт.
17.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Нове-Место. Чоловiки. Вiльний 
стиль. 15 км.

18.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Но-
ве-Место. Жiнки. Вiльний стиль. 
10 км.

19.45, 20.45 Снукер. Welsh Open. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Динамо (К) - Брюгге. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
08.10 Львiв - Колос. Чемпiонат України.
10.00, 16.15, 20.15, 23.00 Футбол News.
10.20, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Лацiо - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Iнгулец - Ворскла. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Шахтар - Рух. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Десна - Динамо. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Шахтар - Рух. Чемпiонат України.
03.40 Парма - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 21 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 15 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. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Катастрофа»
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Гіпноз» +16 

Віâòороê, 16 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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
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.«Битва у Сіетлі» 

+16 
17.10 Древо
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Спогади 
21.30 Shift. Життя в цифрі
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Епоха» +16 

Ñереда, 17 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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.40, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Право на пам’ять» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастро тур
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Гарна жінка» +16 

Чеòâер, 18 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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Український гастро тур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10, 01.00 Х.ф.«Дитячий будинок»
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 Завтра-сьогодні 
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Розкішне життя» 

+16

П’яòíиця, 19 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 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 02.30 Спогади 
12.00 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Мільярдер»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дев’ять деся-

тих» +16 

Ñóáоòа, 20 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 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Мирний воїн» 

+16 
14.40 Дитяча програма «Кіндер 

ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Х.ф. «Посттравматична 

рапсодія»
18.10 ЗУНУ NEWS
18.20 Відкрита зона
19.30 У фокусі Європа 
20.10 Х.ф. «Чорний козак» 
21.40, 03.40 Х.ф. «Сім років у 

Тібеті» +16
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 21 ëюòого
06.00, 20.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.00 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції 
09.00, 21.45 Древо
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
22.00, 04.15 Х.ф.«127 годин» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Сім років у Тібеті» +16

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 15 ëюòого
6.00 Додолики
6.15 М/ф «Рукавичка» 
6.25 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 8.55, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини 
9.00, 19.50, 20.55»ЕкоЛюди»
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Енеїда.
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/п « Планета інновацій» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
14.00 М/ф «Горщик сміхотун»
14.10 М/ф «Іванко та воронячий 

цар»
14.20 М/ф «Як козаки куліш варили»
14.30 М/ф «Кривенкь качечка»
14.40 М/ф «Казка про жадібність» 
14.50 М/ф «Велика подорож»
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.05 Країна пісень 
18.40 Невідомі Карпати
18.50 Загадки чернівецьких атлантів
19.00 Сьогодні.Головне
20.05 ВУКРАЇНІ 
21.00 На східному фронті
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Шерифи для нових громад
21.40 . Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
22.00 Т/с «Історії великого кохання»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.20 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Х/ф «Вавилон ХХ»

Віâòороê , 16 ëюòого
6.00 Додолики
6.15 М/ф «Капітошко» 
6.25 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт»

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини 
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень 
10.10, 19.50 Еко-люди
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/п « Планета інновацій» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
14.00 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»
14.10 М/ф «День коли щастить»
14.20 М/ф «»Істрія одного поро-

сятка 
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
14.40 М/ф «Бегемот та сонце»
14.50 М/ф «Дощику,дощику,при-

пустии»
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.05 Країна пісень 
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
21.55 Д/ф «Вибір»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.25 Д/ф «Малевич»

Ñереда, 17 ëюòого
6.00 Додолики
6.15 М/ф Хто в лісі хазяїн» 
6.25 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Енеїда 
10.30, 21.35 Еко-люди
10.35 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/п « Планета інновацій» 
13.30 Кіношкола вдома
13.35 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»
14.10 М/ф «Котигорошко»
14.20 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.30 М/ф «Дострибни до хмаринки
14.40 М/ф «Як і песик і кошеня мили 

підлогу»
14.50 М/ф «Маленкий великий пес» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.05 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.45 Пишемо історію
22.00 Д/ф «Перехрестя Балу»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.20 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Д/ф «З України до Голлівуду»

Чеòâер, 18 ëюòого
6.00 Додолики
6.15 М/ф «Дострибни до хмаринки»
6.25 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт»

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини 
9.15 Сьогодні. Головне 
9.45 Країна пісень
10.10, 19.50, 21.35 Еко-люди
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/п « Планета інновацій» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф «Як Козаки На Весіллі 

Гуляли» 
14.10 М/ф «Чудасія»
14.20 М/ф «Лисичка з качалочкою» 
14.30 М/ф «Івасик Телесик» 
14.40 М/ф «Що на що схоже» 
14.50 М/ф «Про порося ,яке вміло 

грати в шашки»
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.05 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване 
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
20.10 Крим .Реалії
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.45 Земля, наближена до неба 
22.00 Д/ф «Веронські скарби» 
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.20 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Д/ф «Северин Наливайко. 

Остання битва!»

 П’яòíиця, 19 ëюòого
6.00 Додолики 
6.15 М/ф «Маруся Богуславка» 
6.25 Цикл «Українська абетка всесвіт 

першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.45 Обличчя 
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40 Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/п « Планета інновацій» 
13.30 Кіношкола вдома
13.35 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф «Колосок» 
14.00 М/ф «Курча в клітиночку» 
14.10 М/ф «Найменший» 
14.20 М/ф «Неслухняна мама»
14.30 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.40 Мултфільм «Капітошко» 
14.50 М/ф «Літачок Ліп» 
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.05 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки 
18.45 Шукачі пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 ЗміниТИ 
20.05 На східному фронті
21.00 ВУКРАЇНІ
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Люди Є 
21.40 Роздивись 
21.55 Пишемо історію
22.05 Д/п «Заміновані вірністю»
23.00 Д/ф «Справа «Рифи»
1.00 Д/п»Майдан гідності

 Ñóáоòа, 20 ëюòого
6.00 Д/ф «Заміновані вірністю»
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.10, 8.15 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Артефакти 

8.30 Пишемо історію
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя 
10.30 На східному фронті
11.05 Д/п «Революція гідності. 

Майдан «
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.01 Д/п «Чорні тіні Майдану» 
13.00 Д/ф «Ті, що вірні»
13.55, 15.45, 23.55 Загадки черні-

вецьких атлантів
14.05 Кіношкола вдома 
14.20 Піщана казка 
14.25 М/ф «Подарунок»
14.35 М/ф «Велика подорож»
14.45 М/ф «Казка про доброго 

носорога»
14.55 М/ф «Ватажок»
15.00 М/ф «Дерево і кішка»
15.15 М/ф «Хлопчик з вуздечкою»
15.25 М/ф «Дівчинка та зайці»
15.30 Піщана казка
16.05 Д/ф «Справа «Рифи»
18.00 Д/п «Чорні тіні Майдану» 
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя 
19.50 Д/п «Генерація Майдану. Рік 

революції та війни»
21.15 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік» 
23.00 Розсекречена історія
0.00 ВУКРАЇНІ 
0.25 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 

Íедіëя, 21 ëюòого 
6.00 На східному фронті
6.30 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.10, 8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись 
8.30 Д/с «Дика прогулянка» 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні 

13.30 Відтінки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Як козаки у футбол 

грали» 
14.40 М/ф «Повертайся Капітошко»
14.50 М/ф «Як і песик і кошеня мили 

підлогу» 
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Колосок
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»
16.25 Разом 
16.50 Х/ф « Поруч з Ісусом:Хома» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя , 
19.45 На східному фронті
20.50 Пліч -о-пліч 
21.00 Д/с «Секрети історії. Пор-

трети» 
22.50 Загадки чернівецьких атлантів
22.55 Буковинські загадки
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.00 Артефакти
0.25 Х/ф «Хліб і сіль»
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ШОКОлАДНО-ГОРІХОВА 
ПАСТА «НУТЕллА»

ПОТРІБНО: цукрова пудра – 
0,5 склянки, молоко – 150 мл, 
вершкове масло - 200 г, горіхи во-
лоські або фундук, мелені – 6 ст. 
л., ванільний цукор – 1 ст. л., сухе 
молоко – 3 ст. л., какао – 4 ст. л. 

ПРИГОТУВАННя: горіхи очи-
щаємо від темної плівки, а потім 
перебиваємо в кавомолці або 
подрібнюємо качалкою. Обов’яз-
ково очищайте волоські горіхи 
від плівки, інакше паста може 
гірчити. Щоб легко зняти плівку, 
залийте горіхи на кілька хвилин 
окропом. Змішуємо в мисці сухе 
молоко, цукрову пудру, какао і 
ванільний цукор. Вливаємо в су-
міш молоко і перемішуємо. Про-
пускаємо суміш через сито, щоб 
позбутися грудочок. Ставимо 
суміш на плиту і додаємо горіхи. 
Уварюємо на маленькому вог-
ні до загустіння. Не забуваємо 
постійно помішувати. У готову 
гарячу суміш додаємо масло та 
добре перемішуємо. Переклада-
ємо шоколадно-горіхову пасту в 
баночку, даємо охолонути до кім-
натної температури та ставимо в 
холодильник.

ЗЕФІР 

ПОТРІБНО: цукор – 0,5 кг, 
яблучне пюре – 700 г, білок – 4 шт., 
цитрусова цедра – 0,5 ст. л.

ПРИГОТУВАННя: перед почат-
ком приготування робимо пюре 
зі свіжих яблук, використовуючи 
блендер. Викладаємо в миску. Для 
отримання необхідної кількості 
пюре яблук потрібно взяти при-
близно в 2 рази більше за вагою. 
Білки і половину цукру збиваємо 
окремо блендером (із занурю-
вальною насадкою). Висипаємо в 
яблучне пюре решту цукру, потім 
акуратно викладаємо білковий 
крем і цитрусову цедру. Всі ком-
поненти збиваємо на середній 
швидкості до утворення пишної 
білої піни. Вона повинна бути до-
сить густою, щоб ложка не пада-

ла. Беремо звичайне деко, засте-
ляємо пекарським пергаментом. 
Змащуємо маслом і за допомогою 
кулінарного шприца вичавлюємо 
зефірки невеликими порціями. 
Включаємо духовку на 160 граду-
сів, не вище. Ставимо деко з зефі-
ром і готуємо близько 15 хвилин. 
Довше тримати не можна, інакше 
зефір «пересохне», а він повинен 
бути м’яким і ніжним. Готовий 
десерт охолоджуємо і викладаємо 
на тарілку.

ФРУКТОВІ лЬОДЯНИКИ 

ПОТРІБНО: цукор – 4 ст. л., сік 
будь-яких ягід або фруктів - 1 ст. 
л., сік лимона – 1/4 ч. л. або 1-2 
краплі оцту.

ПРИГОТУВАННя: у каструлю 
з товстим дном без тефлонового 
покриття висипаємо цукор, до-
даємо сік і лимон. Варимо на се-
редньому вогні хвилин 10, потім 
перевіряємо готовність сиропу: 
капаємо пару крапель сиропу в 
миску з холодною водою. Готовий 
сироп відразу застигне, якщо ні 
– варимо його ще. Заливаємо га-
рячий сироп у форми, вставляємо 
палички і чекаємо повного охоло-
дження. Можна помістити в холо-
дильник на 10-15 хвилин.

Форми для льодяників перед 
заливкою завжди змащуйте мас-
лом, інакше цукерок не вийняти. 
Якщо у вас немає форми, сироп 
можна розлити акуратними ка-
люжами по папері для випічки і 
в кожну вкласти по паличці. За-
мість стандартної форми для льо-
дяників можна використовувати 
форми з-під магазинних цукерок

МАРМЕлАД 

ПОТРІБНО: вершкове масло – 3 
г, цукор – 300 г, яблука – 4 шт., сли-
ви – 400 г.

ПРИГОТУВАННя: сливи миємо 
й нарізаємо половинками. Яблука 
промиваємо, очищаємо від шкір-
ки і дрібно нарізаємо. Засипаємо 
цукром. Ставимо на слабкий во-
гонь і варимо, постійно помішу-

ючи, до повного розварювання 
фруктів і загустіння маси. Дно 
жаростійкої форми змащуємо 
вершковим маслом, виливаємо у 
неї густу гарячу суміш, розрівню-
ємо ложкою поверхню і даємо їй 
охолонути. Потім акуратно вий-
маємо мармелад, посипаємо його 
цукром і даємо постояти ще дея-
кий час. Нарізаємо мармелад пор-
ційними шматочками, з усіх боків 
обсипаємо цукром і складаємо у 
коробку для зберігання. 

ЖЕлЕйКИ 

ПОТРІБНО: яблука – 2 шт., же-
латин швидкорозчинний – 25 г, 
вода для желатину і яблук – 1 скл., 
цукор – 1 ст. л. 

ПРИГОТУВАННя: желатин за-
ливаємо водою і залишаємо, щоб 
трохи набряк. Яблука нарізаємо 
на шматочки. До яблук додаємо 
трохи води і готуємо з них пюре 
за допомогою блендера. Ставимо 
яблучне пюре на вогонь і підігрі-
ваємо кілька хвилин. Якщо яблу-
ка не досить солодкі, потрібно 
додати цукор. Желатин повні-
стю розчиняємо в гарячій воді. У 
яблучне пюре додаємо желатин. 
Виливаємо пюре в відповідну 
форму і відправляємо в холодиль-
ник до застигання. Коли пюре 
застигне, можна вирізати фігур-
ні цукерки або просто порізати 
желе на квадратики.

ЦУКЕРКИ «КОРІВКА»

ПОТРІБНО: молоко високої 
жирності - 250 мл, цукор - 350 г, 
вершкове масло - 50 г, лимонна 
кислота - 0,5 ч. л.

ПРИГОТУВАННя: виливає-
мо молоко в сотейник з товстим 
дном, доводимо до кипіння, потім 
всипаємо в нього цукор. Ретельно 
все перемішуємо і знову доводи-
мо до кипіння. Після цього в моло-
ко відправляємо вершкове масло. 
Варимо масу впродовж 5 хвилин 
із часу закипання. Далі досипаємо 
трішки лимонної кислоти. Вари-
мо масу до того часу, поки вона не 

загусне, безперервно перемішує-
мо її лопаткою. Основа для цуке-
рок повинна потемніти і загусну-
ти. Готовність можна перевірити. 
Для цього в холодну воду відправ-
ляємо краплю молочної маси. Роз-
тираємо краплю пальцями. Якщо 
вона тверда – основа для цукерок 
готова. Після цього основу для цу-
керок відправляємо у формочки. 
Рекомендуємо брати силіконові. 
Охолоджуємо цукерки спочатку 
за кімнатної температури, а потім 
відправляємо в холодильник на 
кілька годин. Дістаємо цукерки з 
формочок і викладаємо на гарну 
тарілку. 

ЦУКЕРКИ «ТРюФЕлЬ»

ПОТРІБНО: 150 г чорного 
шоколаду, 3 ложки какао, 70 мл 
вершків з високою жирністю, 1 ч. 
л. ванільною есенції, 2 ст. л. цукро-
вої пудри, 1 ст. л. рому або конья-
ку. 

ПРИГОТУВАННя: дрібно по-
кришити шоколад і розтопити 
його на водяній бані. Вершки змі-
шати з цукровою пудрою і дове-
сти до кипіння. Шоколад залити 
вершками і розмішати до одно-
рідної консистенції. Отриманий 
в результаті крем називається 
ганаш. До нього додаємо ванільну 
есенцію, алкоголь і ще раз добре 
перемішуємо. Суміш накриваємо 
харчовою плівкою і відправдяє-
мо в холодильник на одну годи-
ну для застигання. Коли ганаш 
за консистенцією буде, як плас-
тилін, можна починати форму-
вати цукерки-трюфелі. З суміші 
скочуються невеликі кульки, які 
потім слід помістити в холодне 
місце на 20 хвилин. На тарілку 
розсіяти какао, в якому потрібно 
обваляти застиглі цукерки. Готові 
трюфелі можна зберігати деякий 
час в холодильнику, попередньо 
сховавши в герметичну ємність. 
Для прикраси, крім какао, можна 
застосовувати кокосову стружку, 
подрібнені горіхи, крихти з печи-
ва або шоколаду.

ТЯГУЧІ ІРИСКИ

ПОТРІБНО: 350 мл вершків 
приблизно 33% жирності, 200 г 
білого цукру, 200 г світлого трос-
тинного цукру, 1/2 ч. л. солі, 1 ст. л. 
вершкового масла, 8 г ванільного 
цукру, 30 мл улюбленого алкого-
лю (наприклад, лікер «Бейліс»).

ПРИГОТУВАННя: помістіть 
всі інгредієнти, крім алкоголю 
і масла, в як мінімум 2-літрову 
каструлю. Поставте на середній 
вогонь і варіть, іноді помішую-
чи, поки маса не досягне 118ᵒС 
(близько 30-35 хвилин). Для пе-
ревірки температури використо-
вуйте кулінарний термометр. 
Маса повинна стати в'язкою і по-
мітно густішою. Якщо у вас немає 
кулінарного термометра, зробіть 
тест водою: опустіть кілька кра-
пель киплячої маси в холодну 
воду. Карамельна маса повинна 
затвердіти. Досягнувши бажаної 
температури, знімаємо карамель 
з вогню. Далі додайте алкоголь 
і масло. Добре перемішайте і ва-
ріть ще 2 хвилини. Відразу ж пе-
релийте масу в глибоку пласку 
тацю, застелену харчовою плів-
кою, або розлийте у цукеркові 
форми (форми для льоду не го-
дяться, вони набагато твердіші). 
Повністю остудіть іриски. Най-
краще - на полиці холодильни-
ка. Вийміть охолоджені домашні 
іриски з форм. Якщо виливали 
одним шаром, зніміть харчову 
плівку і поріжте на порційні цу-
керки. Можете загорнути кожну 
в пергамент або харчову плівку, 
щоб не злипалися. 

ЦУКЕРКИ «РАФАЕллО» 

ПОТРІБНО: 100 г мигдалю, 200 
г згущеного молока, 200 г коко-
сової стружки, 100 г білого шо-
коладу, 200 г вершкового масла, 
ванільний цукор за смаком. 

ПРИГОТУВАННя: розтопити 
або розім’яти ложкою масло, по-
троху додаючи до нього згущене 
молоко, 50 г кокосової стружки і 
ванільний цукор. Отриману масу 
добре перемішати або збити 
блендером до однорідної кон-
систенції. Потім її слід на добу 
помістити в холодильник для за-
стигання. Застиглу масу зачерп-
нути чайною ложкою. Всередину 
покласти мигдаль і сформувати 
кульку. Потім цукерку слід вмочи-
ти в розтоплений шоколад і обва-
ляти в кокосовій стружці.

Так вже повелося, що домашніми солодощами вважаються торти, печиво, тістечка, пироги та кекси. А от за цукерками, 
желейками, льодяниками, мармеладом, зефіром, нутеллою таки звикли йти до крамниці. І дарма! Бо ми навчимо вас робити 

самотужки казково смачні «магазинні» ласощі. А крім чудового смаку, отримаємо й упевненість в користі та якості смаколиків!

улюблені магазинні 
солодощі: 

легко готуємо вдома
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Західноукраїнський 
національний університет 

IV рівня акредитації відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» 
оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади 

- сТаРШоГо виКЛаДача 
КафЕДРи КРимІНаЛЬНоГо 

ПРава Та ПРоцЕсУ І ПРавоохо-
РоННої ДІяЛЬНосТІ.

вимоги до кандидатур на посади: 
науковий ступінькандидата наук.

Термін подання документів – один мі-
сяць з дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються 
на ім’я ректора університету: заява 
про участь у конкурсі; особовий листок 
з обліку кадрів; автобіографія; засвідче-
ні в установленому порядку копії доку-
ментів про вищу освіту, наукові ступені 
і вчені звання; список наукових та на-
вчально-методичних праць і винаходів.

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

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

  Квартирно-експлуатаційний від-
діл міста Тернополя має намір одер-
жати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаці-
онарними джерелами котельні, що 
розміщена за адресою: м.Т ернопіль, 
вул. Дубовецька, 1 в/м №15.

Валовий викид забруднюючих речо-
вин в атмосферу від господарської ді-
яльності котельні становить – 1,9 т/рік.

Перевищень технологічних та сані-
тарно-гігієнічних нормативів в процесі 
виробничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 
30 календарних днів з дня опублікуван-
ня інформації за адресою :

 м. Тернопіль, вул.Коперника,1, тел. 
52-58-48, Управління Житлово-кому-
на-льного господарства, благоустрою  
та екології  Тернопільської міської ради.

Лютий 2021 року став 
справжнім погодним 
випробуванням для 

України. Людям доведеться 
призвичаюватися до затяжних 
хуртовин та тріскучих морозів. 
У середині місяця стовпчики 
термометра опустяться до -20 
градусів морозу.

Сильні морози та снігові замети охопи-
ли захід та північ України. Втім, це не ос-
танній снігопад у лютому, повідомляє 24 
канал. Їх очікують ще, щонайменше, двічі.

Микола Кульбіда, директор Укргід-
рометцентру, зазначив, що це звичайна 
зима, від якої ми відвикли. Окрім цього, 
снігопади виникають у зв'язку з перемі-

щення на нашу територію циклонічних 
утворень.

Один із циклонів зараз розташова-
ний над Україною і зумовлює не критич-
ний, але достатньо інтенсивний снігопад 
у західних, північних та центральних об-
ластях України. За його словами, очіку-
ється, що таких циклонів буде ще ще два. 
Один - 10 лютого, інший - 11-12 лютого.

«Снігу додасться ще стільки, скільки 

є зараз. А морози після 13 лютого поси-
ляться по всій території України і сяга-
тимуть від 15 до 20 градусів морозу. В 
окремі дні буде ще прохолодніше», - за-
значив Кульбіда.

Водночас синоптики радять україн-
цям не панікувати. У настільки суворій 
погоді немає нічого аномального. Просто 
через надто теплі сезони люди почали 
поступово відвикати від класичних зим.

* * * * *  

вважати недійсним
Свідоцтво (атестат) про загальну 
освіту, видане 2010 року, на пріз-

вище Томащук Лілії Андріївни, 
загублене минулого року.

сильні снігопади будуть ще двічі у лютому
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ОВЕН 
Частi флiрти призводять до одноразових інтрижок. 

Радимо серйознiше ставитися до сiмейних обов’язкiв. 
На роботі чекає успіх.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам доведеться вибирати мiж сім’єю та службовим 

романом. Стосунки в родині залишаться напружени-
ми, від вас залежатиме, як налагодити ситуацiю. Не ви-
рушайте у далекі мандрівки.

БЛИЗНЮКИ 
У вас з’явиться додатковий заробiток. Крім того, 

існують шанси домогтися професійного зростання i 
хороших матеріальних прибуткiв.

РАК 
У вас з’являться нові знайомi, якi серйозно впли-

нуть на вашу майбутню кар’єру. Ви ж розвиватимете 
справу, яку розпочали ранiше. Вихідні проведіть у ро-
динному колі. 

 ЛЕВ 
Ви нерідко погоджуєтеся на авантюри, лотереї та 

азартні ігри, у яких вам щастить. Можливо, вдасться 
придбати житло або дорогу техніку.

 ДІВА 
На роботi може статися конфлікт, що призведе до 

звільнення. Не переймайтеся, поруч iз вами є надійні 
друзі, які допоможуть матерiально. Самотніх чекає ці-
каве знайомство.

ТЕРЕЗИ 
У вас з’явиться бажання отримати додаткову освiту. 

Але ви ризикуєте втратити кохану людину, оскiльки 
будете занадто зосереджені на роботі та навчанні.

сКОРПІОН 
Ви рідко зав’язуватимете стосунки й розкривати-

мете свою душу. Несподiвано зустрiнете друзів, iз яки-
ми давно не підтримували зв’язок. 

сТРІЛЕЦЬ 
Ви ведете аскетичний спосіб життя, тож не станете 

витрачати даремно гроші, хiба що на розширення біз-
несу. Вихiднi обiцяють бути веселими.

КОЗЕРІГ 
Від вас знадобиться фінансова допомога для близь-

ких, швидше за все, батькам. Для цього доведеться 
брати кредит або позичати гроші в друзiв.

ВОДОЛІй 
З’явиться чимало перешкод і проблем. Знадоблять-

ся терпіння і фантастичний спокiй, щоб не зірватися і 
цим не погіршити своє становище. Врешті, все налаго-
диться.

 РИБИ 
Настає непростий перiод, але ви зможете розвину-

ти в собі нові якості й створите фундамент для нового 
злету в кар’єрі та особистому житті. Вірте в свої сили.

ГОРОСКОП З 10 по 16 лютого

10 лютого - хмарно з проясненням, 
сніг, температура повітря вночі 5-6, вдень 
3-5 градусів морозу. Схід сонця - 7.36, за-
хід - 17.29. 

11 лютого - хмарно, сніг, температура 
повітря вночі 9-12, вдень 4-5 градусів мо-
розу. Схід сонця - 7.34 захід - 17.31. Новий 
місяць.

12 лютого - хмарно, сніг, температура 
повітря вночі 14-15, вдень 14-15 градусів 
морозу. Схід сонця - 7.33, захід - 17.32. 

13 лютого - хмарно з проясненням, 
уночі і ввечері сніг, температура повітря 
вночі 9-15, вдень 11-12 градусів морозу. 
Схід сонця -7.31, захід - 17.34. 

14 лютого - хмарно, сніг, температура 
повітря вночі 9-15, вдень 11-15 градусів 
морозу. Схід сонця - 7.29, захід - 17.36. 

15 лютого - хмарно, сніг, температура 
повітря вночі 14-17, вдень 11-17 градусів 
морозу. Схід сонця - 7.27, захід - 17.34. 

16 лютого - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 19-
22, вдень 14-19 градусів морозу. Схід сон-
ця - 7.25, захід - 17.39.

погода в 
тернополі й 

області

Колектив  “Тернопільгаз” щиро вітає 
заступника голови правління з економічних та фінансових 

питань 
ігоря Дмитровича КраВЦЯ

з 55-річчям від дня народження!
З цієї нагоди хочемо побажати Вам міцного здоров'я, особистого щастя, успіхів та здійснення 

найзаповітніших мрій. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття 
і гарний настрій стануть запорукою Вашого процвітання.

Нехай рідні завжди оточують Вас любов'ю та розумінням, а колеги - повагою. Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у серці - доброта, а доля і надалі буде прихильною, даруючи радість 
життя, вірних та надійних друзів.
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров'ї й радості багато літ прожити.

Вітаємо!
Вчительку другого класу 
Кривчиківської ЗОШ 1-2 

ступенів Збаразького 
району 

людмилу 
Володимирівну 

Прошак
з Днем народження!  

Вітаємо із днем цим особливим!
Бажаємо терпіння і тепла.
Хай буде світ веселим і мінливим,
А Ви завжди — весела й молода.
Хай буде щастя, доля, привітання,
Хай буде все, чого лише Вам треба,
Хай збудуться всі мрії і бажання —
Зійдуть до Вас із сонячного неба! 
Ми щиро дякуємо Вам,
Бажаємо легких шкільних програм,
Колеги щоби поважали,
Підтримку у батьків Ви 
                               завжди мали.
Уклін же Вам за всі знання.
Дітей добра вчите щодня.
Бажаєм радості, любові,
І будьте нам завжди здорові!

З повагою і любов'ю - 
батьки та учні 2-го класу.

Вітаємо!
Добру, відповідальну 

колегу, старшу 
медсестру КНП 

Лановецької ЦРЛ 
наталію 

Михайлівну 
Парій

із 45-річним ювілеєм! 
Жіноча доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг.
Зачудувалась доля: ювілей врочисто
щирі вітання приніс на Ваш поріг.
Нехай зозуля Вам кує багато літ
за вашу працю, доброту і вміння,
Ми дякуєм Вам від душі за те,
що проявляєте до всіх
І доброзичливість, і щирість, і терпіння.
Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Здоров’я, миру, радості, надії!
Хай Вам у всьому помагає 
молитва Божа „Отче наш”,
І хай до серця пригортає
 Щодня Господня Мати Вас.

З повагою - колектив 
травматолого-неврологічного 

відділення Лановецької ЦРЛ.


