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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

17 лютого - хмар-
но, сніг, температура 
повітря вночі 10-11, 
вдень 3-5 градусів мо-
розу. Схід сонця - 7.24, 
захід - 17.41. 

18 лютого - хмарно 
зпроясненням, уночі 
сніг, температура пові-
тря вночі 14-16, вдень 
6-8 градусів морозу. 
Схід сонця - 7.22 захід 
- 17.42. 

19 лютого - ясно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 18-19, 
вдень 9-11 градусів 
морозу. Схід сонця - 
7.20, захід - 17.44. 

20 лютого - хмар-
но, можливий сніг, 
температура повітря 
вночі 7-11, вдень 0-3 
градуси морозу. Схід 
сонця -7.18, захід - 
17.46. 

21 лютого - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
1-2 градуси морозу, 
вдень 0-1 градус тепла. 
Схід сонця - 7.16, захід 
- 17.47. 

22 лютого - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 1-2 гра-
дуси морозу, вдень 0-1 
градус тепла. Схід сон-

ця - 7.14, захід - 17.49. 
23 лютого - хмар-

но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 0-5 
градусів тепла. Схід 
сонця - 7.12, захід - 
17.51.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
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 10-11 стор.

Погода в Тернополі й області

 6 стор.

П’ятниця, 
тринадцяте...

За межею 
бідності - 
пів України

Минулого тижня в Україні почалися сильні снігопади. Усі, хто раніше неодноразово нарікав, мовляв, зими вже не ті, що в дитинстві, 
отримали нагоду натішитися сповна. 

Через хуртовини, проте, замело дороги, частина населених пунктів лишилися без світла. Снігу насипало так багато, що тех-
ніка та дорожники просто не встигали розчищати автошляхи. У містах двори потонули у сірувато-білій "каші". Мешканці бага-
тьох сіл і хуторів опинилися буквально відрізаними від світу. Станом на 15 лютого без сполучення були 143 населених пункти. 

ТЕРНопілЬщиНУ 
ЗаМЕло сНігоМ

Витягали із заметів швидкі, які поспішали до хворих; легковики з пасажирами; 
автомобіль, який доправляв до лікарні двох немовлят; шкільний автобус і 

автівку, що везла у село хліб. Це частинка виїздів, які здійснили тернопільські 
рятувальники тільки за одну добу 15 лютого до тих, хто потрапив у крижану пастку. 

2 
стор.

РаДа 
РаДикалЬНо 
ЗбілЬшила 
шТРафи Для 

ВоДіїВ
Верховна Рада 

ухвалила закон 
щодо посилення 

відповідальності водіїв 
за порушення безпеки 
дорожнього руху. 

У новому законі штраф за ке-
рування авто напідпитку зросте 
з 10 до 17 тис. грн за перший ви-
падок. За другий випадок про-
тягом року - з 20 до 34 тисяч, а 
за третій випадок - штраф у 51 
тисячу і позбавлення прав на 10 
років з конфіскацією авто.

Також вводиться поняття 
адмінарешту до 15 діб за п'яне 
водіння.

Посилюється кримінальна 
відповідальність за порушення 
ПДР, вчинене в стані алкоголь-
ного чи іншого сп'яніння, що 
спричинило тяжкі наслідки.

Збільшується низка інших 
штрафів:

за перевищення швидкості 
руху більш як на 50 км/год - з 
510 до 1700 грн;

за залишення місця ДТП - з 
255 до 3400 грн з можливістю 
позбавлення права керувати ма-
шиною на один-два роки;

за керування або передачу 
керування машиною людині, 
яка не має права керувати, - з 
510 до 3400 грн. Повторне пору-
шення протягом року карається 
штрафом 40800 грн з позбав-
ленням права на керування на 
5-7 років;

за керування машиною осо-
бою, яка була позбавлена тако-
го права, - з 510 до 20400 грн. 
Повторне порушення протя-
гом року карається штрафом у 
40800 грн з позбавленням права 
керування на 5-7 років.
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«Таких закладів в області 
є шість – три в Тернополі 
та по одному у Бережанах, 

Чорткові та Кременці. 
Субвенція становила 42 млн. 
грн. За ці кошти було закуплено 
нове обладнання. Зокрема, 
сім сучасних УЗД-апаратів», 
- повідомила начальниця 
управління охорони здоров’я 
ТОДА Ольга ярмоленко.

Усі апарати корейського виробни-
цтва з чотирма датчиками.

«Вартість кожного апарату - 1 млн. 
800 тис. грн. Обладнання експертного 
класу. Воно дозволяє якісно провести 

діагностику, вчасно виявити проблему 
та призначити необхідне лікування. 
Кошти субвенції надійшли в область в 
кінці року. В нас було мало часу на за-

купівлю. Але завдяки злагодженій ро-
боті обласної адміністрації та облради 
нам вдалося швидко організувати ро-
боту», - зазначив голова Тернопіль-
ської облдержадміністрації Володи-
мир Труш.

Два із семи УЗД-апаратів передали 
університетській лікарні.

«На базі нашого медзакладу від-
будеться реконструкція відділення 
екстреної медичної допомоги. Там і 
функціонуватиме нове обладнання. 
Воно дозволяє проводити весь комп-
лекс ультразвукових досліджень, як в 
невідкладних станах, так і в планових 
ситуація», - зазначив генеральний ди-
ректор університетської лікарні Ва-

силь Бліхар.
Окрім УЗД-апаратів, за кошти суб-

венції закупили також шість рент-
ген-апаратів, які надійдуть в область 
до кінця місяця.

Для опорних лікарень Тернопільщини 
закупили сім сучасних УЗД-апаратів

Наприкінці минулого року Тернопільщина отримала субвенцію на 
придбання обладнання для опорних лікарень.

яскраві емоції, цікаві ігри та приємні сюрпризи 
з нагоди дня Святого Валентина очікували 
студентів під час квесту «Love story», який 

відбувся у Західноукраїнському національному 
університеті.

Відділ гуманітарної освіти та виховання підготував оригі-
нальні, тематичні й  пізнавальні завдання, серед яких: відгадати 
пісні, фільми, богів кохання, назвати автора цитати та «з’єдна-
ти» закохані пари. 

Учасники заходу завітали й на «смачну» локацію та змогли 
проявити себе у ролі перекладачів.

Усіх героїв квесту «Love story» нагородили пам’ятними пода-
рунками, а переможців - командау ФФО, ще й солодкими гостин-
цями від організаторів марафону.

«Love story» - цікавий 
квест провели в ЗУНУ

Відповідно до розпорядження Президента головою 
Чортківської райдержадміністрації призначили 
44-річного Володимира Шипітка. До цього він пра-

цював головою Заліщицької РДА. Головою Тернопільської 
РДА став Ярослав Матвійчук. Напередодні він також керував 
адміністрацією Тернопільського району. Головою Кременець-
кої райдержадміністрації призначили 44-річного Віталія Куд-
лака. До 12 лютого він очолював Шумську РДА.

президент 
призначив голів РДа 

Керівниками новостворених 
Чортківської, Тернопільської та 

Кременецької райдержадміністрацій 
стали посадовці, який вже мають 

досвід роботи на цих посадах.

- Протягом 10-16 лютого зі снігової пастки 
врятували 76 автомобілів, зокрема 4 рейсових 
автобуси, 24 швидких, 41 легковик, 7 вантажівок 
і надали допомогу 287 людям, - розповіли в об-
ласному управлінні ДСНС. - За 6 днів до роботи 
на дорогах залучили 69 одиниць техніки та 267 
рятувальників.

Оперативно-координаційний центр управ-
ління постійно моніторив обстановку на Тер-
нопільщині, щоб за потреби вчасно допомогти. 
У бойову готовність привели 4 мобільні пункти 
обігріву на шасі автомобілів підвищеної прохід-
ності, щоб у короткі терміни прибути до найвід-
даленіших куточків області.

Іноді лік ішов на хвилини. У селі Вербка Чорт-
ківського району допомоги потребували двоє 
п’ятимісячних малюків. Дітей потрібно було 
доправити в лікарню, та проїзду через село не 
було. Рятувальники відбуксирували автівку ро-
дини через поле до траси, і ті поїхали у лікарню. 

На дорозі між селами Медин та Воробіївка 
Тернопільського району застряг у сніговому за-
меті автомобіль швидкої, що прямував на екс-
трений виклик в село Токи. Рятувальникам че-
рез заметіль не вдалось відбуксирувати карету 
медиків. Вони взяли в оперативний автомобіль 
двох працівників медичної служби та вирушили 
до місця виклику. Там очікувала на невідкладну 
допомогу 72-річна жінка. Пенсіонерка потребу-
вала негайної госпіталізації. Хвору на оператив-
ному автомобілі рятувальники доправили до 
лікарні.

У службі автомобільних доріг області кажуть: 
аби забезпечити проїзд, практично без перепо-
чинку 10 днів працювали 185 шляховиків. Вони 
чистили і посипали майже 1,5 тисячі кілометрів 
державних автошляхів Тернопільщини. Із пере-
метів дорожники відбуксирували понад 300 фур. 
Також підрядні організації підвозили пальне 
вантажівкам, котрі потрапили у епіцентр негоди 
"на нулі". На дорогах державного значення пра-
цювало 158 спецмашин. Всього використали по-
над 15 тонн солі та 410 тонн суміші солі та піску.

Синоптики розповідають, що раптове похо-
лодання, як і загальне зростання середньорічної 
температури, може пояснюватися глобальними 
змінами клімату. Надалі ми спостерігатимемо 
все більше аномальних явищ та різких перепадів 
погоди. Таких, наприклад, як сильні морози та 
снігопади в спекотному Техасі. Вперше в історії 
усі 254 округи цього американського штату у не-
ділю оголосили попередження про снігову бурю.

Тим часом на Тернопільщині, за прогнозами 
Гідрометцентру, снігопади вже припиняться. 
Натомість найближчими днями очікують похо-
лодання до 20 градусів морозу та ожеледицю.

До речі, в області найхолодніше було в люто-
му 2012 року. 3 лютого термометри зафіксували 
33,3 градуси морозу. А найтепліше було в люто-
му 1990 року. Тоді 26 лютого було 17,3 градусів 
тепла. 

Тернопільщину замело снігом
продовження. початок на стор.1
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У рамках програми 
«Спроможна 
школа» у 

Вишнівецькій ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відремонтовано 
спортивний зал. Він став 
сучасним, комфортним 
та функціональним.

- Спортзал зроблений за 
сучасними стандартами. Тут 
діти мають можливість за-
йматися спортом не лише на 
уроках фізичного виховання, 
а й у позашкільних гуртках, - 
каже голова Тернопільської 
облдержадміністрації Володи-
мир Труш.

Вартість проєкту - 1 млн. 

гривень. До оновлення також 

доєдналися органи місцевого 

самоврядування.
- Вишнівецька школа зараз 

оновлюється та осучаснюєть-

ся, але без підтримки облас-
ної адміністрації багато чого 
могло не відбутися. Насправді 

були дуже складні умови, коли 
прийшло повідомлення, що за 
два тижні потрібно підготува-
ти проєкт, але завдяки нашій 
наполегливості ми справили-
ся із завданням. Як наслідок, 
наші учні мають сучасний 
спортзал, - каже голова Виш-
нівецької громади Володимир 
Кравець.

В цьому році ОДА спільно з 
органами місцевого самовря-
дування планують придба-
ти для навчального закладу 
шкільний автобус. Зважаючи, 
що громада налічує 17 тис. 
жителів, довезення дітей до 
навчального закладу є акту-
альним питанням.

У ВишніВецькій школі ВідремонтУВали спортиВний зал

Минулої п’ятниці у затишній світлиці 
свого підприємства зібралися 
газовики Збаражчини. Завітали сюди 

і ветерани, ті, хто першими прокладали 
і запалювали голубий вогник у селах та 
містечках району. 

Вони зібралися, аби разом відзначити гарний юві-
лей – 30 років з часу створення Збаразького управлін-
ня з експлуатації газового господарства. Згадати, як 
ішло становлення їхнього підприємства, адже блакит-
ний вогник на Збаражчині запалав у далекому 1976 
році, коли було газифіковане перше село. 

На свято завітав голова правління «Тернопільгазу», 
заслужений працівник промисловості України Олег 
Іванович Караванський. З багатьма знайомий особи-
сто, він тепло привітав ювілярів. 

- 
Шлях довжиною в 30 років - це не просто цифра. 

Це - успіхи і поразки, це здобутки і втрати. Та головне 
- це працьовиті люди. Для кожного зокрема - це просто 
відрізок часу, а для газовиків Збаражчини - це профе-
сійність, стабільність, визначеність, добробут. Такі ре-
альні пріоритети в Збаразькому управлінні, де працює 
дружна родина газовиків, де пам’ятають ветеранів, де 
цінують кожного, - зазначив Олег Іванович.

 А потім настала хвилююча мить. Олег Караван-
ський запросив до нагородження Почесною відзнакою 

об’єднання «Тернопільгаз», грамотами, цінними пода-
рунками, подяками нинішніх працівників колективу, 
ветеранів. Були сльози, теплі спогади, обійми. Хтось 
із «Збаражгазу» уже пішов на заслужений відпочинок, 
але зараз тут працюють їхні діти чи внуки. 

На жаль, не усі дочекали ювілею газового господар-
ства. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто творив 
його історію. Серед них - Богдан Бабій, Генріх Волянюк, 
Василь Олещук, Григорій Росіл, Михайло Чирський, Єв-
ген Борак... 

Привітали ювілярів голова Збаразької територі-
альної громади Роман Полікровський, колеги, друзі. 
На адресу ювілярів звучали пісенні дарунки від лауре-
атів багатьох всеукраїнських конкурсів та фестивалів 
Адріани Гарматюк, Владислава Вальківа, Тані Дзюби, 
Івана Нагачевського, Надії Олещук, тріо «Кришталеві 
роси»…

Щирі слова вітань і подяки усім працівникам ви-
словив начальник Збаразького УЕГГ Віктор Дмитро-
вич Панасюк. Бо наступного дня їх усіх знову чекала 
нелегка робота. А якщо будуть гарними та безпечними 
будні, то і свята будуть добрими. 

Тепле свяТо Тих, хТо 
приносиТь заТишок в оселі 

збаразькі газовики відзначили 30-річний ювілей
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 - У своїй публікації в мережі Фей-
сбук, розмірковуючи з приводу ціни 
на газ, Ви, зокрема, подякували на-
родним депутатам від Тернопільщини 
Людмилі Марченко та Ігорю Василіву. 
Вони, справді, вплинули на зниження 
вартості газу?

 - Вважаю, що вплинули. Не знаю, чи 
це виключно їх заслуга, але, принаймні, 
вони були у цьому питанні наполегливи-
ми, і зараз маємо позитивний результат 
- зниження з 1 січня, а не з 1 лютого 2021 
року, як спочатку декларував Уряд, гра-
ничного розміру вартості газу для меш-
канців нашої області до 6.99 грн. за 1 куб. 
м. Погодьтеся, це - важливо для людей. 
Але це зовсім не означає, що загальна си-
туація в українській газово-тарифній по-
літиці абсолютно внормувалася. Причин 
для серйозного занепокоєння є ще дуже 
багато. Тому обов’язково спрямую з цьо-
го приводу офіційні звернення і до народ-
них депутатів, і до Кабінету Міністрів. 

 - Ви вже визначилися з головним 
акцентом цих звернень?

 - Визначився. Насамперед, наголо-
шу на тому, що, на мою думку, держава 
сьогодні практично не контролює діяль-
ність газових монополістів. З цієї причи-
ни найбільше, і несправедливо, потер-
пають найбідніші верстви населення, а 
також малий та середній бізнес. Зверну 
увагу на те, що прийняте центральною 
владою у 2015 році рішення про вільне 
формування цін на газ у «прив’язці» до 
дюссельдорфського хабу вважаю гру-
бою помилкою, якщо не злочином. Адже 
українська економіка і доходи наших 
людей не можуть, через якийсь «неймо-
вірний стрибок», відразу зрівнятися з 
європейськими. Тож у цьому питанні має 
діяти поступовий та еволюційний план 
переходу на ринкові ціни. Та й ніщо не 
змушувало Україну формувати цінову 
політику, виходячи з вартості імпортно-
го газу, бо свого, власного видобутку, є, 
слава Богу, достатньо. Саме цей власний 
видобуток мав би стати, такою собі, «га-
зовою подушкою» на фоні високої варто-
сті російського, чи іншого походження, 
газу.

 - Щойно Ви сказали, що рішення 
2015 року було, м’яко кажучи, хибним. 
І що ж відбувалося потім?

 - А потім - від цього року і в подаль-
шому до 2020-го - видобуток газу в нашій 
країні становив від 20 до 21 млрд. куб. м., 
а державне підприємство «Укргазвидо-
бування» діставало з надр у цей період 
від 14 до 15 млрд. куб. м. газу. Тобто, фі-
зичного приросту видобування газу не 
було. Але, прив’язавши його вартість до 
німецького хабу, без жодних додаткових 
зусиль ДП «Укргазвидобування» почало 
отримувати щороку надприбутки.

 - І Ви можете проілюструвати це 
своє твердження конкретними цифра-
ми?

 - Звичайно. Цифри - вперта річ, і вони 
реально показують доходи «Укргазви-
добування». Скажімо, протягом останніх 
шести років вони були такими: у 2014 
році – 10 млрд. 710 млн. грн.; у 2015 році 

- 21 млрд. 864 млн. грн.; у 2016 році – 
55 млрд. 041 млн. грн.; у 2017 році – 75 
млрд. 2 млн. грн.; у 2018 році – 78 млрд. 
970 млн. грн.; у 2019 - 78 млрд. 963 млн. 
грн.; а за 9 місяців 2020 року - 37 млрд. 
120 млн. грн. Щоправда, в загальному ін-
формаційному доступі ще немає балансу 
підприємства за повний 2020 рік, але ві-
домо, що в опалювальному сезоні 2019-
2020 - ціна була знижена, а тому сума до-
ходу буде меншою.

 - Так, може, суми надприбутків, як 
про це рапортувала влада, пішли на 
добру справу – до бюджету, для форму-
вання ресурсів на субсидії?

 - Хотілося б, щоб було саме так… 
Але, на жаль, до бюджету ці кошти піш-
ли лише частково. Адже велику частину 
грошей, зібраних з українських спожи-
вачів, керівництво газового монополіста 
просто «проїдало». Давши, через підви-
щення тарифів, «зелене світло» на збіль-
шення доходів державному підприєм-
ству «Укргазвидобування», Уряд зовсім 
не контролював видатки цього монопо-
ліста. Як наслідок – вони стрімко почали 
зростати і найбільший їх ріст припадає 
не на геологічну розвідку і пошук нових 
родовищ, не на переоснащення і модерні-
зацію основних засобів з видобутку газу, 
а, в першу чергу, на заробітну плату ад-
міністративного апарату, а також на нез-
розумілі «космічні» видатки, пов’язані з 
юридичними послугами сторонніх фірм. 
Для прикладу: у 2016 році на консульта-
ційні, юридичні та аудиторські послуги 
державне підприємство «Укргазвидобу-
вання» використало 36 млн. грн., у 2017 
році - 196 млн. грн., а у 2019 році - вже 
250 мільйонів. Незважаючи на те, що у 
штаті підприємства є юридичний підроз-
діл. Хіба не є цікавим таке зростання ви-
датків по цій статті?

 - Чи можна сказати, що державне 
підприємство живе за принципом: ви-
трачаємо більше, ніж заробляємо?

 - Саме так і виходить... От, дивіться, 
наскільки показовий факт: у 2018 році 
доходи ДП «Укргазвидобування» зрос-
ли лише на 5% у порівнянні з 2017, або 
з 75092 млн. грн. - до 78970 млн. грн., а 
загальні видатки збільшилися на 23% 
- з 33029 млн. грн. до 40601 млн. грн. 
При цьому витрати на утримання саме 
адмінапарату зросли на 25%, або були 
збільшені на 200 млн. грн. у порівнянні 
з попереднім роком. Елементарні зако-
ни економіки не можуть допускати таку 
диспропорцію! Зверніть увагу, як саме 
зростали витрати на утримання керів-
ного складу ДП «Укргазвидобування». 
У 2015 році вони становили - 359 млн. 
грн.; у 2016 - 362 млн. грн.; у 2017– 778 
млн. грн.; у 2018 – 973 млн. грн.; а у 2019 
році - вже 1млрд.450 млн. грн. Ці цифри 
красномовно свідчать про те, що навіть 
при падінні реалізації та, як наслідок, 
при зменшенні доходів підприємства у 
2019 році (в порівнянні з 2018 роком це 
зменшення становило 7 млн. грн.) керів-
ництво «Укргазвидобування» дозволяє 
зростання видатків на своє утримання 
на 50%, або на 477 мільйонів грн.

 - А чи впливає таке марнотратство 
на собівартість видобутку українсько-
го газу? 

 - Дуже негативно впливає. І цифри 
свідчать, як собівартість збільшується. 
Для прикладу: у 2013 і 2014 роках вона 
складала приблизно 450 грн. за 1000 куб. 
м., а, разом з вартістю рентних платежів, 
протягом цих двох років собівартість 
становила 650 грн. за 1000 куб. м. У 2015 
році ці показники відповідно були: 450 і 
1250 грн., у 2016 – 600 і 2200 грн., у 2017 
- 720 і 2300 грн., у 2018 -1020 і 2700 грн., 
і у 2019 році -1050 і 2800 грн. Якщо ж до 
вартості газу, навіть з рентними плате-
жами, які надходять у бюджет, додати 
рентабельність 10 чи 20% і податок на 
додану вартість у розмірі 20% , то - вар-
тість газу мала б становити: 2800 х 1.2 
(рентабельність) х 1.2 (ПДВ) = приблиз-
но 4000 грн. А скільки люди платили у 
2017-18 роках? Вони платили по 8800 
гривень за 1000 кубічних метрів газу...

 - Виходить, що люди переплачува-
ли вдвічі... Ви маєте пояснення, чому 
так відбувається?

 - Тому, що НАК «Нафтогаз України» 
примусово забирав у державного підпри-
ємства «Укргазвидобування» видобутий 
ним газ, ставив на нього більше 100% 
«накрутки» і продавав таке дороге пали-
во облгазам. У такий спосіб, отримуючи 
надприбутки за мінімальних витрат, які 
стосуються переоформлення транзит-
них документів, тобто – «купив-продав», 
у газових начальників з’являлася мож-
ливість в рази збільшувати свої видатки, 
безмірно піднімати заробітну плату. Чле-
ни правління Нафтогазу дозволяли собі 
брати, я вважаю, незароблені гроші в 
розмірах 3-4 мільйони гривень зарплат-
ні на місяць! І про все це українці добре 
знають. Ось тільки змінити самі нічого 
не можуть...

 - А хто може змінити? Ну, скажімо, 
Кабінет Міністрів спроможний карди-
нально і позитивно виправити ситуа-
цію?

 - Уряд не тільки може, а й зобов'я-
заний це зробити. Тільки не треба «за-
кривати очі» на фінансові неподобства 
газовиків, а регулярно і своєчасного 
затверджувати фінансові плани для 
НАК «Нафтогаз України». Якраз на ета-
пі розгляду і затвердження фінансового 
кошторису Кабінет Міністрів має всі мож-
ливості лімітувати витрати газовиків, 
визначати напрямки і обсяги вкладання 
коштів, що внормує «апетити» як керів-
ництва Нафтогазу, так і його дочірнього 
підприємства «Укргазвидобування». Од-
нак, цього не відбувається. На 2018 рік 
взагалі не було затверджено фінансовий 
кошторис для Нафтогазу, а на 2015-й 
кошторис з’явився тільки під кінець року 
- 23 грудня. На 2016 рік – 30 листопада, на 
2017 - трохи раніше – 19 липня, на 2019 – 
18 грудня, а на 2020 рік – 23 грудня. Хоча 
2 грудня 2019 року вийшов Указ Прези-
дента, який зобов’язував Кабінет Міні-
стрів затвердити фінансовий документ 
в січні 2020 року. Уряд виконав цей Указ, 

прийнятий на виконання рішення РНБО, 
із запізненням на 11 місяців. Тобто, ухва-
люючи фінансовий план під кінець року, 
Уряд практично легалізовував і узаконю-
вав непомірні та необґрунтовані витра-
ти газових монополістів, чим сприяв, як 
мінімум - неефективному використанню 
коштів, зростанню тарифів на газ, і, з ве-
ликою ймовірністю, просто прикривав 
зловживання «газових» посадових осіб. 
Для «Укргазвидобування» за останні 7 
років лише під кінець 2016 і 2019 років 
Кабінет Міністрів затвердив фінансові 
кошториси на поточні роки, які вже до-
бігали кінця. Тобто, це також були фор-
мальні рішення, бо вони не впливали на 
витрачання коштів цього підприємства. 

 - То, виходить, що Кабінет Міністрів 
не управляє газовими монополістами і 
свідомо не контролює їх роботу?

 - Це прикрий, але факт. І продовжу: а 
газові монополісти, у свою чергу, нехту-
ють наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі від 2 березня 2015 
року № 205, яким затверджено порядок 
розроблення фінансових планів. Виходя-
чи з цього, вважаю за доцільне, щоб де-
путати від Тернопільщини, які зробили 
добру справу для зниження тарифу на 
січень цього року, підготували проект 
Закону України, який повинен зобов’я-
зати всі державні підприємства, а в пер-
шу чергу - монополістів, складати та за-
тверджувати фінансові плани. У випадку 
їх відсутності – на законодавчому рівні 
слід заборонити державним підприєм-
ствам нести витрати понад 1/12 обсягів 
видатків попереднього року, що відпові-
дає практиці Бюджетного Кодексу щодо 
формування витрат розпорядниками 
бюджетних коштів на випадок незатвер-
дження бюджетів міст та сіл. Якщо цю 
роботу виконувати професійно і відпові-
дально, ціни на газ для населення можна 
знизити навіть до 4-5 тисяч гривень за 
1000 кубічних метрів. Зрештою, можуть 
бути передбачені й інші інструменти 
впливу, але, у будь-якому випадку, зали-
шати неврегульованими такі важливі 
питання, як участь державних органів 
влади в плануванні, організації роботи і 
у контролі за державними підприємства-
ми, - надалі є недопустимим. Адже від 
цього страждають люди.

 - І останнє запитання: коли Ви від-
правите офіційні звернення до народ-
них депутатів і Кабінету Міністрів, і 
ким ці звернення будуть підписані?

 - Звернення підуть до адресатів вже 
завтра, а підпис буде мій, як голови гро-
мадської організації «Українська народ-
на варта».

 - Дякую за інтерв’ю. 

Оксана НАУМЕНКО.

 петро ландяк: «Уряд не повинен «закривати очі» 
на фінансові неподобства газовиків»

Ціна газу – з поміж багатьох інших нинішніх економічних негараздів – є зараз для 
українців однією з найболючіших проблем. як нині формується ціна на блакитне паливо, 
наскільки ефективно влада контролює цей процес, і чого у найближчому майбутньому 
очікувати українським споживачам? На ці та інші, теж пов’язані з «газовою ситуацією», 
редакційні запитання відповів політик, депутат Тернопільської міської ради попередніх 
скликань, голова громадської організації «Українська народна варта» петро ландяк.



№6 (393) /17  лютого - 23  лютого 2021 р. 5Наш ДеньСуспільство nday.te.ua

Чотири герої-кіборги 
з Тернопільщини 
(Володимир Трух з 

с. Жабинці Гусятинського, 
Іван Вітишин з с. Велика 
Лука Тернопільського, 
В’ячеслав Мельник 
з с. Білокриниця 
Кременецького, Ігор 
Римар із с. Трибухівці 
Бучацького районів) 
тримали оборону 
летовища в Донецьку і 
там  віддали своє життя. І 
чотири їхні трагічні історії  
розказано у фільмі.

Автор ідеї та продюсер стріч-
ки  -  доброволець та військовий 
журналіст Михайло Ухман з Під-
гаєччини, співпродюсер - добро-
волець-тернополянин Сергій 
Коновал, режисер – Руслан Горо-
вий з Києва.

Разом з побратимом Сергієм 
Коновалом та однодумцями ми 

захотіли увіковічнити пам’ять 
загиблих Героїв, розповісти їхні 
історії життя та смерті, донести 
та нагадати людям, що ми у віч-
ному боргу перед ними, - розпо-
вів Михайло Ухман. - Про це має 
знати  і пам’ятати вся Україна. У 
перервах, коли не воювали,  ми 
спілкувалися з родичами, по-
братимами, очевидцями та дру-
зями, збирали необхідну інфор-
мацію, відео, фото з родинних 
архівів, щоб показати та розка-
зати, як все було.

Сергій Коновал в свою чергу 
повідомив, що чимало відзнято-
го матеріалу залишилося поза 
кадром.

- Якби показати все, то фільм 
тривав би майже 40 годин, - ска-
зав він.

 На показі стрічки були  при-
сутні представники органів вла-
ди, ветерани, військові, волон-
тери, небайдужі громадяни, а 
також рідні, матері загиблих, які 

отримали квіти та  слова шани 
та подяки за синів-Героїв. 

Режисер Руслан Горовий за-
кликав низько вклонитися всім 
тим, хто воював і воює, рідним і 
матерям загиблих бійців.

- Оскільки їх нема, значить 
хтось із нас на своєму місці щось 
недоробив. Тому ми в боргу пе-
ред усіма ними і маємо робити 
так, щоб пам’ять про них жила 
довго. Після нас, як мінімум. 
Фільми, схожі на цей, – потрібні. 
Вони – краплини в морі пам’яті, 
- зазначив режисер. 

За словами Ольги Трух, ма-
тері одного із загиблих, те, що 
пам’ять про  синів живе, для ма-
теринського серця є найважли-
вішим. 

Своїми переживаннями по-
ділився колишній полонений 
кіборг Ярослав Гавянець із 
Чортківщини. Він  також зіграв 
на гітарі патріотичну пісню.

- Фільм сильний і важкий, 
бо така важка правда нашого 
життя, російсько-української 
війни. І її треба знати. Важко 
зараз навіть вимовляти слова.  
Але тиша, яка запанувала в залі 
одразу після перегляду,  була на-
справді багатослівна, - поділи-
лась враженнями Ірина Скасків, 
головний спеціаліст Відділу у 
справах ветеранів у Тернопіль-
ській області.  – Від імені усіх не-
байдужих хочеться висловити 
вдячність авторам та всім  при-
четним до створення та показу 
цього фільму. Такого потрібного 
і важливого, - додала вона.

А письменник Олександр 
Вільчинський, викладач ТНПУ, 
який також свого часу був до-
бровольцем сучасної росій-
сько-української війни, поді-
лився враженнями від картини 
на своїй фейсбук-сторінці: «Це 
фільм-пам’ять, фільм-реквієм, 
де без пафосу та патетики пока-

зано війну, якою вона є. Це сьо-
годні  також і нагадування, що 
війна триває».

Треба зазначити, що стрічка 
з’явилась виключно за пожер-
тви небайдужих українців. Її 
побачили вже у Києві, Луцьку, 
Рівному, планують  показати в 
інших містах України. Згодом 
також її транслюватимуть на 
українських телеканалах, про 
що ведуться  необхідні перемо-
вини.

Максим СКАСКІВ.

«ТРохи НижчЕ НЕба»
У Тернополі презентували 

фільм про захисників 
Донецького аеропорту

11 лютого  в тернопільському кінотеатрі «Злата» відбувся допрем’єрний показ 
документальної стрічки про героїчну оборону Донецького аеропорту, про «кіборгів», 

як їх за неймовірну стійкість та незламність назвали самі вороги. 
фільм «Трохи нижче неба» - без постановочних сцен, з реальним кадрами з війни, 

зі спогадами тих, хто є живим свідком тих подій.

У 1989 році завершилося 
виведення радянських 
військ із Афганістану. 

У збройному конфлікті, 
що тривав майже 
десятиліття, загинули 
понад 14 тисяч радянських 
військовослужбовців, і 
щонайменше 200 тисяч 
афганців – військових та 
цивільних. За офіційними 
даними, в Афганістані загинули 
майже 4 тисячі українців. 

У Зборові цього дня відкрили 
пам’ятник полеглим воїнам-афганцям. 
Вартість пам'ятника – більше 40 тисяч 

гривень. Виготовляли його понад пів 
року. Кошти збирали воїни афганці та 
благодійники. 

Пам’ятник має вигляд гранітної 
брили, на якій в металі увічнено роки 
Афганської війни «1979-1989» та квіт-

ку маку. На чорній плиті викарбовано 
зображення  гвинтокрила і слова «Ми-
нають дні, ідуть роки, Життя листки 
перегортає, А біль Афгану – на віки, В 
душі чомусь не замовкає». 

Анастасія ПОЛЬОВА.

У Зборові відкрили пам’ятний знак полеглим воїнам-афганцям
У понеділок, 15 лютого, в Україні відзначили 32-у річницю виведення військ з афганістану, 

а також вшанували учасників бойових дій на території інших держав. 
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Надзвичайні новини

Європейські зарплати - 
це добре. Але в «Слузі 
народу» обіцянки Шмигаля 

розгромили. Зарплата в 
Україні може зрівнятися із 
заробітком у Польщі не раніше 
як за 30-40 років., прогнозує 
голова Комітету з питань 
податкової та митної політики, 
народний депутат від «Слуги 
народу» Данило Гетманцев. 
За його словами, зараз 
Україна - найбідніша країна 
Європи, і «потрібно думати, як 
наздогнати хоча би Вірменію чи 
Білорусь».

Нардеп зазначив, що не знає, якими 
розрахунками керувався очільник Каб-
міну. «Якщо ми порівняємо рівень ВВП 
на душу населення з польським і пора-
хуємо, то нам потрібно десь 30-40 років, 
аби наздогнати Польщу. Це за умови, що 
Польща стоятиме на місці», - наголосив 
Гетманцев. Тобто, «польська» зарплата 
українцям може «засвітити» не раніше 
2051 року.

За даними порталу Eurostat (європей-
ське статистичне відомство), середня 

зарплата сягає: у Польщі - 1114 євро, в 
Словаччині - 1258. Водночас в Україні - 
416 євро. 

Зараз різниця між українською та 
польською середніми зарплатами сягає 
350%. Наздогнати Україні Польщу най-
ближчим часом просто нереально. 

А тим часом у парламенті заявили, що 
рівень бідності в Україні за минулий рік 
зріс на 50 відсотків. Значний брак гро-
шей відчувають зараз майже 20 міль-
йонів наших співвітчизників, сказала 
віце-спікер Верховної Ради Олена Кон-
дратюк. За її словами, дані багатьох між-
народних організацій свідчать, що серед 
українців значно зросла чисельність 
бідняків. За межею бідності перебуває 
близько 19 мільйонів осіб.

У зв’язку з цим парламент доручив Ка-
бміну терміново затвердити стратегію і 
комплекс заходів по боротьбі з бідністю 
в Україні до 2030 року. Також, відповід-
но до цілей ООН, Україна зобов’язалася 
вчетверо скоротити рівень бідності.

Скільки вже тих стратегій було! До 
речі, першу українську стратегію по-
долання бідності затвердили в 2001 
році. Тоді передбачалось, що політика 
подолання бідності мала поєднуватися 
з політикою становлення середнього 

класу. І де той середній клас?! Там, де 
«подолана» бідність. 

Остання ж стратегія подолання бідно-
сті ухвалена у 2016-у - терміном до 2020 
року. А щодо середнього класу, то мину-
лоріч, за даними Держстату, в Україні 
середняками вважали себе аж… 1,1 від-
сотка опитаних. 

При теперішніх тарифах на компослу-
ги, ймовірно, біднішими відчують себе 
ще більше українців. Плюс - зростає вар-
тість продуктів харчування. 

Щодо комуналки, то людям слід готу-
ватися до ще вищих цін. Зокрема, Мініс-
терство економічного розвитку очікує, 
що при оптимістичному сценарії ціни 
на газ для населення в нинішньому році 
зростуть на 20%; у 2022-у - на 10%, а в 
2023-2024 роках будуть додавати по 5% 
щорічно. Про це йдеться в сценарії роз-
витку економіки, розробленому в уряді. 
Для порівняння, торік газ для населення 
подорожчав на 56,3%. 

Відреагують на зростання вартості 
газу тарифи на централізоване опален-
ня та гарячу воду. Вже цього року за них 
доведеться платити на 16-18% біль-
ше, ніж минулоріч. У наступному році 
зростання складе 6-9%, а в 2023-2024 
роках - від 3 до 5%. Ціни на електрое-

нергію збільшаться на 38%. У 2022 році 
електрика подорожчає ще на 15-20%. Не 
омине зростання тарифів і залізничні 
перевезення. У згаданому міністерстві 
очікують, що в нинішньому році вар-
тість квитків для пасажирів зросте на 
22%. У 2022-у - на 15-26%; у 2023-у - на 
6,5-15%. А в 2024 - ще на 6,5-10%. 

Звісно, прогнозовані цифри можуть 
змінитися, але підвищення тарифів на 
комуналку не оминути. Як і на продук-
ти харчування. Це - світова практика. Не 
лише в Україні все дорожчає. 

А щодо подолання бідності, то цю про-
блему й надалі чимало українців вирішу-
ватимуть за допомогою заробітків. Бо 
лише два відсотки наших співвітчизни-
ків вважають економічну ситуацію в кра-
їні хорошою. Майже 70 відсотків оцінили 
її як «дуже погану». Ще 26 відсотків не 
вважають економічну ситуацію доброю 
чи поганою, свідчать ре-
зультати опитування 
Центру Разумкова. І люди 
не надто вірять у швидкі 
зміни в економіці… 

За межею бідності - пів України
Декому з українських політиків та урядовців краще казки писати. 

чого лишень не обіцяли?! а ось і нова обіцянка - зарплати «як у польщі чи словаччині» 
до 2030 року. Таке завдання щодо зростання середньої платні ставить уряд, написав 

на своїй фейсбук-сторінці прем’єр-міністр Денис шмигаль.

ольга чоРНа.

Дві бойові 
гранати Ф-1, три 
запали, близько 

вісімдесяти патронів 
– усе це виявили 
та вилучили під 
час проведення 
санкціонованого обшуку 
в квартирі мешканця 
Тернополя.

Як розповіли у відділі кому-
нікації поліції в Тернопільській 
області, небезпечні предмети 
місцевий житель зберігав у 
квартирі, яка розташована на 
четвертому поверсі п’ятиповер-
хового будинку, що на вулиці Бе-
режанській.

- 35-річний чоловік – колиш-
ній військовослужбовець. Свого 
часу перебував на Сході і вибу-
хонебезпечні предмети, за його 
словами, привіз з території про-

ведення операції об’єднаних сил, 
– додали у поліції. - Гранати він 
зберігав у вентиляційній шахті 
ванної кімнати, а набої та запали 
в дивані в металевому чемодані. 
На місці події працювали вибу-
хотехніки.

Тернополянин зізнався, що 
усе належить йому. Чоловіка за-
тримали, йому інкримінують ча-
стину 1 статті 263 ККУ. З’ясову-
ють правоохоронці й те, звідки 
він взяв небезпечні предмети.

Дитині загрожувало падіння 
з дванадцятиметрової 
висоти.

До правоохоронців надійшло повідом-
лення про те, що маленька дитина висить 
на перилах балкону четвертого поверху. 
На місце події першими прибув екіпаж па-
трульної поліції. Зайти до помешкання їм 
не вдалося, бо ніхто не відчинив двері.

- Тоді правоохоронець попросився до 
сусідів і через третій поверх намагався 
зняти хлопчика, який курткою зачепився 

за виступ. І саме в цей момент на балкон 
вийшла мама дитини і затягнула сина до 
середини, - розповіли у поліції в Тернопіль-
ській області. 

Як з'ясувалося згодом, мама пішла у 
душ в той час, коли шестирічний малий 
захотів піти погуляти. Оскільки двері від-
чинити не зміг, вирішив спробувати вийти 
на вулицю через балкон на дванадцятиме-
тровій висоті. На щастя, хлопчик не впав, а 
у той момент, як перелазив назовні, заче-

пився курткою та повис.
За словами правоохоронців, родина ви-

ховує двох дітей. Молодшому - немає ще 
двох років. Характеризується як неблаго-
получна та стоїть на обліку в управлінні 
сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей 
Тернопільської міської ради.

У поліції додали, що наразі вирішуєть-
ся питання про притягнення мами до ад-
міністративної відповідальності за ст. 184 
КУпАП.

Не зачинена хвіртка стала 
вирішальною у сварці братів 
з Тернопільського району. 

Конфлікти між родичами через поділ 
житла тривали не один місяць.

- Брати неодноразово сперечалися та сва-
рилися за будинок батьків, хоча проживали в 
ньому разом з матір'ю, - розповіли у поліції в 
Тернопільській області.  - Врешті, розбірки роз-

почалися через те, що один із братів, зайшов-
ши на подвір'я, не зачинив хвіртку. Під час 
розмови на підвищених тонах один з чоловіків 
витягнув револьвер "Флобер сафарі" і вистрі-
лив з нього в співрозмовника. На час конфлік-
ту обоє були в стані алкогольного сп'яніння. 

Поліцію та швидку викликав сам потерпі-
лий. Після надання меддопомоги чоловіка від-
пустили за місцем проживання. Наразі триває 
слідство.

Фахівці закликають 
бути пильними, 
використовуючи 

пічне опалення. Адже в 
разі несправності можна 
поплатитися життям. 

- Смерть в результаті нещас-
ного випадку зареєстрували 
працівники поліції у Зборові. В 
райцентрі чадним газом отруї-
лися матір 1947 року народжен-
ня та 50-річна донька, - розпо-

віли у поліції в Тернопільській 
області.  

Про нещастя на лінію"102" 
повідомили медики, які виїж-
джали на виклик. Тіло дружини 
та тещі виявив місцевий мешка-
нець. За його словами, дружина 
залишилася ночувати в матері, 
бо та погано себе почувала. 

- Вранці він приїхав переко-
натися, чи все гаразд, оскільки 
жодна з жінок не відповідала 
на його телефонні дзвінки. 

Хвіртка була зачинена, будинок 
також. Тож чоловік спробував 
віджати вікно на кухні й саме 
тоді на підлозі помітив родичів. 
Жінок він намагався реаніму-
вати спочатку сам, а потім це 
робили медики. Проте марно. 
Лікарі констатували лише їхню 
смерть, - додали у поліції.  

Причина нещастя, кажуть 
фахівці, отруєння чадним газом. 
Слідів насильницької смерті на 
тілах судмедексперт не виявив.

Від отруєння чадним газом загинули 
двоє людей у Зборові

гранати зберігав
 у вентиляційній шахті 

ванної
У Тернополі поліція виявила в квартирі 

арсенал боєприпасів

сіМЕйНі чВаРи пРиЗВЕли До сТРіляНиНи 

патрульні врятували хлопчика, який повис на балконі
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Володимир Леонович за 
життя був невтомним 
репортером: виконуючи 

завдання редакції, він замітав 
вулиці, жебрав на ринку, валявся 
«бомжем» на дорозі, «пив» 
самогонку, «лікувався» від 
алкоголізму, грав вар’ята, готував 
флячки, «тримав фасон» старого, 
давнього грішника, батяра, 
болонового бранця... Ліричним 
героям своїх рубрик журналіст 
задавав найрізноманітніші 
питання. Саме з них можна 
було дізнатися, що для метра 
сценографії, скульптора, 
художника Казимира Сікорського 
театр – це солодка каторга; що 
для патріарха тернопільських 
журналістів ярослава Гулька 
журналістика – це щастя і 
каторга; що відомий лікар-
психіатр, нарколог, психотерапевт 
Іван Пришляк поважає мужнього 
пацієнта; що не менш відомий 
сміливий і відвертий політик 
ярослав Демидась до пліток про 
себе ставиться з розумінням. 
Колись у давньому інтерв’ю я теж 
зізналася Володимиру Леоновичу, 
що не люблю штучних квітів…

Та найголовнішою ознакою широкої 
душі Володимира Леоновича була давня 
любов до Тернополя і тернополян. «Ос-
трів любові, ім’я якому Тернопіль» – нема 
потреби підкреслювати, кому належать 
ці слова! Журналіст ще встиг побачи-
ти надрукованою мрію свого життя – за 
допомогою колег і друзів вийшла дру-
ком книга «Листи до друга» – носталь-
гійно-меланхолійні спогади та імпресії 
про давні події, свідком яких був автор, 
роздуми над незабутнім, жаль за тим, 
що не все здійснилось, не все збулось… 
Звертаючись до читача, Володимир Ле-
онович пише: «Відшуміли весни, відзе-
леніли літа, віджовкли осені, відбіліли 

зими. Ніщо так не дивує, не тривожить, 
як швидкоплинність часу… У Тернополі 
я народився далекого 1939 року. Тут пе-
режив війну, голод, через руїни поспішав 
до своєї 1-ї чоловічої школи на вулиці Ко-
перника. Сюди повертався після далеких 
мандрів. Тернопіль міг би обійтися без 
мене, але я без Тернополя не уявляв собі 
свого життя». 

 «Частина нинішнього бульвару Та-
раса Шевченка – знамените корсо. Ах, 
тернопільське корсо…». У мене з тим 
корсо теж пов’язані спогади, де я зга-
дую про моїх тоді ще молодих батьків. 
Бувало, зберуться всім під`їздом з вули-
ці Костюшка – Шкільняки, Горбаченки, 
Болгари – і на бульвар, або до театру на 
чергову прем’єру! Мені ж випадала «ра-
дість» пильнувати їхній дошкільняць-
кий «молодняк» – я тоді вчилася у тре-
тьому класі! О, як я ненавиділа оте їхнє 
спацерування, та ослухатися тата і не 
допомогти красуні-мамі, що розривалася 
між «дрібні діти» та викладанням у ве-
чірній школі, я не сміла.

«Був єдиний на весь Тернопіль прав-
дивий кавалер. Ах, Антків, наше украдене 
щастя. І хто вкрав? Львів». Я добре знала 
Юрка, молодшого сина актора. Ми вчили-
ся разом у музичному училищі. Він був 

не гірший за батька, такий самий «сьліч-
ний», як Ален Делон! Історію своєї друж-
би з Юрієм Антковим я розповіла у новелі 
«Антус», котра увійшла до моєї книжки 
мемуарної прози «Записки Скорпіона».

А ще мені невимовно дорога присвя-
та на подарованому примірнику видан-
ня: «Тані Дігай, яка надихнула мене на 
цю книгу. Щастя! «Я ніжно люблю рідне 
місто»!!! Серпень 2008, Тернопіль, В. Суш-
кевич». Володимир Леонович у передмо-
ві до видання повністю цитує мого вірша 
«Тернопільська мелодія», з якого почи-
нається історія нашого знайомства і по-
дальшої творчої дружби. Пригадую, що 
саме «з подачі» п. Володимира були на-
писані відгуки-рецензії на дебютні збір-
ки поезій Лілі Лісанкової (Костишин) 
«Люблю», Наталії Білянської «Таємниця 
любові», Наталії Федчишин «Акварелі 
року»; на художні видання Данила Те-
личина «Троянда на снігу», присвячене 
пам’яті дружини Людмили Овсяної; Ва-
силя Бурми «Дороги, путівці, стежини». 
Кожна прем’єрна вистава у нашому те-
атрі активно нами обговорювалася, і як 
наслідок, з’являлися або рецензія, або 
віршована пародія, котрі Володимир 
Леонович особливо схвалював. Напри-
клад, отаке: режисеру Сергію Калині на 

спектакль «Блез» за Паскалем Рамбером 
(Франція):

 «В залі рясно від мужчин,
 Бо на сцені секс-загін
 Парижанок з «Блезу» –
 Калиновий перегін
 Французького шартрезу! 

Або таке: режисерові В’ячеславові 
Жилі на виставу за тоді ще живим поль-
ським драматургом Славомиром Мроже-
ком:

Галицькі сноби
Очі примружили:
«Щоб ми так жили!»
Тернополем гуляє Мрожек
В обіймах Жили.

Володимира Леоновича немає з нами 
одинадцять років. Багато різного стало-
ся зі мною за це десятиліття, і щасливого, 
і трагічного… Але пам’ять про цю світлу 
добру людину не згасає. Буває, думаю, 
що б сказав, як би зреагував Володимир 
Леонович на ту чи іншу мою рецензію, 
чи вірш. Він добре знався на класичній 
поезії, мав добрий смак, кохався у музиці, 
до котрої я причетна за основним фахом. 
Він умів говорити, але й умів слухати. 
Тому наші співбесіди завжди приносили 
мені правдиву втіху. 

Якось наприкінці березня, холодного 
дня, десь у районі вулиці Глибокої натра-
пила на справжнє диво – біля приватної 
оселі квітло невеличке дерево, що нага-
дувало біло-рожеву хмарку. На довгому 
ланцюзі, поклавши голову на лапи, сум-
но лежав великий рудий пес. «Привіт! 
Як ся маєш? Що то за диво дивне біля 
тебе?». Пес нашорошив вуха, песимістич-
но гавкнув і гордовито відвернувся, а я 
принагідно згадала знавця тернопіль-
ських «цікавинок» Володимира Леоно-
вича Сушкевича, котрий би обов’язково 
сказав мені, що це диво – сакура, а щодо 
пса залюбки зацитував витонченого 
естета Марселя Пруста: «Красивих в’яз-
ниць не буває!».

Тетяна ДІГАЙ.
м. Тернопіль.

 осТрів нашої любові
12 лютого – день світлої пам’яті Володимира леоновича сушкевича, 
володаря премії «Золоте перо», заслуженого журналіста України, а ще 
автора популярних рубрик «листи до друга», «Закінчить, будь ласка, 
речення», «Тернятка», «Давні кумири», «бамбетель» та інших, не менш 
цікавих. пропоную жменьку особистих спогадів про добру і світлу 

людину, котра більше десятиліття була мені щирим літературним другом, 
помічником і цікавим співрозмовником.

У Музеї національно-
визвольної боротьби 
Тернопільщини 

презентували 
перевиданий збірник 
статей «Перспективи 
Української Революції» 
Степана Бандери. Вперше 
ця книга побачила світ 
у 1978 році в Мюнхені. 
На  сьогодні збірник 
перевиданий уже 
вчетверте. 

Нове видання допрацьо-
ване та доповнене наукови-
ми коментарями, світлинами, 
глосарієм рідковживаних та 
діалектних слів. Головна його  
мета–дати читачам уявлення 
про особистість Степана Банде-
ри, його біографію та ідеологію.

Також нове видання  відріз-
няється від своїх попередни-
ків тим, що на його сторінках 

можна знайти QR-коди, які від-
правлять читача в подорож ме-
діатекою, повною цікавих ма-
теріалів: оцифрованих видань, 
в яких публікувався Степан 
Бандера, зображень, пов’язаних 
із його біографією загалом і ді-
яльністю в ОУН зокрема.  Серед 
«родзинок» присутній навіть 
запис живого голосу великого 
Провідника. 

«Перспективи Української 
Революції» перевидані тира-
жем 5 тисяч примірників. Усі ба-
жаючі можуть придбати книгу 
у Музеї національно-визволь-
ної боротьби Тернопільщини 
або у книгарнях.

За словами директора му-
зею Євгена Філя,  у планах – ви-
дати інші  томи,  де буде і про 
життя Провідника ОУН, і листу-

вання, різні документи, пов’я-
зані з його  діяльністю, а також 
окремий завершальний том, де 
покажуть Бандеру в пам’ятни-
ках, філателії, листівках, народ-
ній творчості.

Максим СКАСКІВ.

У Тернополі презентували 
збірник статей степана бандери

У виданні є QR-доступ до унікальних архівів 
та записів голосу Провідника ОУН
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"Забіг для закоханих 
у біг" відбувся 
вперше. Організатор - 

Тернопільський міський центр 
фізичного здоров'я населення. 
41 учасника не злякала 
холодна погода. До змагання 
долучились тернополяни, а 
також приїхали учасники з 
інших міст - з Хмельницького, 
Заліщиків, Підгайців, Золочева, 
смт. Велика Березовиця. 

"Ми добряче замерзли, але задово-
лені, що люди відгукнулись на таку по-
дію, - розповіла Вікторія Безгубенко, 
директорка міського центру фізично-
го здоров'я населення. - Усі отримали 
пам'ятні медалі, солодкі подарунки. На 
фініші усім запронували гарячий чай, 
а на переможців чекали цінні пода-
рунки від партнерів події - сертифіка-
ти від студії "Body Lyne", сертифікати 

на набори для здорового харчування 
"Nutrend" та наш календар “Тернопіль 
спортивний: нестримні та стильні 
2021". 

Найпрудкішими серед жінок були 
Зоряна Биндас (Тернопіль) - ІІІ місце, 
Альона Шураєва (Хмельницький) - ІІ 
місце, Наталя Масловська (Тернопіль) 

- І місце. Серед чоловіків – Володимир 
Ковалів (Золочів, Львівщина) - ІІІ міс-
це, Олександр Денчук (Тернопіль) - ІІ 
місце, Олег Бутковський (Тернопіль) 
- І місце.

Олена МУДРА. 
Фото Андрія ФІГУРСЬКОГО. 

 вПерше у ТерноПолі на день свяТого 
валенТина змагалися закохані... у біг!
їх не зупинив ні мороз, ні вітер. На день закоханих на Тернопільській 

набережній зібрались чоловіки й жінки, хлопці та дівчата, закохані у біг, 
щоб разом подолати дистанцію у 5 км.

як зазначив один 
з організаторів 
ТНС-2021 Олег 

Галамай, попередньо 
планували, що учасників 
буде більше. Та й сам 
турнір мав проходити 
на Тернопільському 
ставі. Однак через 
несприятливі погодні 
умови  кількість команд 
довелося обмежити, 
а змагання перенести 
на штучну льодову  
ковзанку у центрі міста, 
за що організатори 
вдячні Тарасові 
Ковальчуку.      

Дмитро з київської коман-
ди ХК "Троя" приїхав на чем-
піонат разом з дружиною та 
шістьма друзями. Команда 
була учасником турнірів 2017, 
2019 років: 

- Організаторів підвела по-
года, але вони, як досвідчені 
галицькі ведмеді, взяли ситу-
ацію у свої руки і організува-
ли тут справжній відмінний 

хокей. І доки буде Тернопіль 
Hockey Classic - команда ХК 
"Троя" буде на цьому святі хо-
кею. Всім дякую! Всім хокей!

Тож на льоду панував 
справжній суперницький дух 

змагань, драйв і позитивні 
емоції. Перемога цьогоріч діс-
талася: 

у дивізіоні «Фанат» пер-
ше місце виборола команда 
«Автолідер» з Підволочиська. 

Друге дісталося «Легіону» з 
Рівного. «Бронзу» повезла у 
Київ «Троя».

У дивізіоні «Майстер»: пер-
ше місце зайняли «Криворізь-
кі Яструби», які, до речі, були 

переможцями і ТНС-2019. 
«Срібло» виборов «Легіон» з 
Хмельницького, а «бронзу» - 
команда з Миколаєва. 

Олена МУДРА.

 у ЧемПіонаТі "Ternopil Hockey classic – 2021" 
Перемогу здобули хокеїсТи з ПідволоЧиська

На цих вихідних, 13 та 14 лютого, у Тернополі проходив Всеукраїнський хокейний 
турнір "Ternopil Hockey Classic – 2021". У ньому взяли участь 12 команд з Кривого Рогу, з 
Рівного, Хмельницького, із Заболотова (Івано-Франківська область), з Підволочиська, з 

Тернополя - "Подоляни" і "Галицькі Ведмеді", з Києва, Миколаїва та Вінниці.
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Європарламент закликав 
Україну боротися з олігархами

Європарламент закликав україн-
ську владу до деолігархізації країни. 
Про це йдеться у відповідному розділі ре-
золюції щодо виконання нашою країною 
Угоди про асоціацію. Як зазначив у допові-
ді депутат з групи «Європейська народна 
партія» Міхаель Галер, попри деякі успіхи в 
реалізації реформ, питання деолігархізації 
залишається відкритим - не було жодних 
видимих заходів в цьому напрямку. Він на-
голосив, що в Україні олігархи продовжують 
сильно впливати на економіку, політику, 
ЗМІ, судову й правоохоронну системи. Та-
кож у Європарламенті закликали повноцін-
но відновити інституції, які покликані боро-
тися з корупцією, надавши їм незалежність, 
пишуть іноЗМІ. Варто нагадати, ЄС має 
намір надати Україні транш у 1,2 мільярди 
євро в обмін на боротьбу з корупцією.

британці придумали спосіб 
здаватися розумнішим

Британці масово скуповують книж-
ки задля кращого тла на відеонарадах 
в Zoom, щоб здаватися розумнішими. 
Про це розповіли в компанії Bookbarn 
International, де здають в оренду книги на 
зйомки фільмів та телепрограм. Під час пан-
демії продажі зросли в 10 разів. «Люди, які 
працюють з дому, втомилися від автомати-
зованого тла, - каже гендиректор компанії 
Нік Бейтс. - Іноді замовляють полицю з кни-
гами. А деколи - цілу домашню бібліотеку. 
Хочуть, щоб тло відображало їх особистість».

Навколо шарм-ель-шейху 
звели бетонну стіну

Влада Єгипту збудувала бетонну і 
дротяну стіну завдовжки 35,5 км навко-
ло туристичного курорту Шарм-ель-
Шейх. Це зроблено для захисту туристів, 
пише «The Independent». Стіна відділяє ку-
рорт від пустелі. Керівники місцевої інду-
стрії туризму сподіваються, що такі заходи 
сприятимуть розвитку бізнесу на півдні 
Синайського півострова. У 2005 році в ре-
зультаті вибухів бомб в Шарм-ель-Шейху 
загинули десятки людей. Туризм в країні 
також сильно постраждав після теракту 
проти російського пасажирського літа-
ка 2015-го. А також зазнав збитків через 
коронакризу. Ті, хто в’їжджає в місто, про-
ходять тепер через одні з чотирьох воріт, 
обладнаних сканерами фотофіксації та 
відеофіксації.

албанська мафія захоплює 
контроль над італією

Албанські банди використовують 
масове придушення мафії в Італії, щоб 
захопити контроль над злочинним сві-
том країни та європейськими марш-
рутами незаконного обігу наркотиків. 
Албанські організовані злочинні групи 
широко представлені в Італії з 1990-х. Те-
пер вони розширюють владу, бо Рим роз-
правляється з власними мафіозними кла-
нами, пише «Euro Weekly News». Арешти 
зосереджені проти могутнього угрупо-
вання «Ндрангета» - одного з найбільш 
потужних картелів Європи. Водночас ал-
банська мафія вже постачає в Італію кана-
біс на суму близько 3 млрд. євро щороку. 
Банди з Албанії планують стати доміную-
чою злочинною силою в Італії. 

В ооН дали невтішний 
прогноз щодо туризму

Світовий туризм повернеться до 
допандемійного рівня не раніше 2023 
року, а то й пізніше. Про це повідомляє 
Всесвітня туристична організація при 
ООН. Туристична галузь страждає від 
пандемії коронавірусу на всіх континен-
тах. Втрати сфери туризму торік склали 
$1,3 трлн. Кількість міжнародних поїздок 
знизилася на 74%. Чисельність туристів, 
які подорожують в інші країни, знизилася 

торік на 1 млрд., порівняно з показником 
2019-го. За прогнозом, початок вакцина-
ції від коронавірусу допоможе відновити 
довіру туристів, сприятиме пом’якшенню 
обмежень на поїздки в цьому році.
через Covid-19 в японії створили 
посаду міністра з самотності
У японії створили посаду для люди-

ни, яка очолить боротьбу із самотністю 
та ізоляцією в країні. Таке доручення 
дав прем’єр-міністр Есіхіде Суга, пише 
«Nikkei». Посада дістанеться міністру в 
справах відновлення життєдіяльності ре-
гіонів Тецусі Сакамото. Він буде поєдну-
вати роботу на двох посадах. Через поши-
рення коронавірусу в Японії зросло число 
самогубств серед жінок. Міністр також 
повинен відслідковувати стан дитячої 
бідності в країні та координувати допо-
могу літнім людям. Зв’язки між людьми у 
суспільстві в сучасному світі постійно роз-
мивалися. Пандемія ще більше обмежила 
контакти і зробила проблему очевидною. 
А в США запустили гарячу лінію, на яку 
можно зателефонувати й викричатись. Її 
створили задля того, щоб люди могли ви-
вільнитись від стресу через пандемію та 
ізоляцію. 
У сша з’явився пес-мільйонер

У США пенсіонер заповів після смерті 
віддати всі свої гроші чотирилапому ви-
хованцю. 84-річний бізнесмен з Нешвілла 
Білл Дорріс віддав $5 мільйонів коллі Лулу. 
Чоловік дуже любив собаку, але не мав до-
статньо часу, щоб проводити його разом з 
нею. Тож нерідко Лулу залишалась із 88-річ-
ною сусідкою Марті Бертон, пише «Metro». 
Тому Білл Доріс призначив її опікуном колі 
й зазначив, що гроші повинні витрачатися 
на задоволення потреб собаки. Відтак, жін-
ка не зможе використати їх в інших цілях. 
І щомісяця змушена подавати всі квитанції 
нотаріусу, в яких відображені витрати на 
Лулу. Також пес отримав у спадок будинок. 
Марті Бертон розповіла, що навіть не знає, 
чи зможе колись витратити всі $5 мільйо-
нів на собаку, адже це велика сума.
«Вакцинний націоналізм» може 

затягнути коронакризу 
На думку експертів, пандемія 

Covid-19 навряд чи завершиться, доки 
бідніші держави світу не отримають 
повноцінний доступ до вакцин: і цьому 
якраз не сприяє масове накопичення 
й концентрація препаратів багатими 
країнами. Про це повідомляє ВВС з по-
силанням на статтю вчених у журналі 
«Lancet». Фактично, біднішим країнам не 
вистачає коштів, а заможніші поглинають 
запаси вакцин. Експерти стверджують, 
що зараз багаті країни поглинають 70% 
доз. Окрім цього, зазначається, що відсут-
ність вакцин підвищує ризик виникнення 
подальших мутацій. Це чергове попере-
дження про те, що так званий «вакцинний 
націоналізм» ставить під загрозу життя 
багатьох людей. 

британка вилікувала 
свою золоту рибку, 
яка зламала щелепу

Жителька англійського графства 
Нортамберленд Шона Хігстон, повер-
нувшись додому, помітила, що з рота її 
золотої рибки Стівена стирчить хвіст 
сома Корі. Виявилось, що ненажерливий 
Стівен під час спроби з’їсти сусіда по аква-
ріуму зламав щелепу. Як пише «Daily Mail», 
Шона - ветеринарний хірург, вона надріза-
ла Стівену горло й витягла сома. Потім зо-
лоту рибку доставили в операційну. Там їй 
зробили анестезію, зашили горло і скріпи-
ли зламану щелепу імпровізованим фікса-
тором з пластикових скріпок. Деякий час 
Стівен жив у карантин-
ному резервуарі. Зараз 
Стівен вже прекрасно по-
чувається і повернувся в 
акваріум, скріпки з його 
щелепи видалили. 

З паспортів приберуть 
штамп про прописку

Із 1 вересня в Україні хочуть скасу-
вати паперові документи. У квітні пла-
нують запустити напівдекларативну по-
слугу е-прописки та скасувати штамп про 
місце реєстрації у паспорті, повідомив 
міністр цифрової трансформації Михайло 
Федоров, передає «Україна 24». «Понад 
1 мільйон українців не мають прописки 
навіть у паспорті. Кожен третій українець 
проживає не за місцем реєстрації. Тому 
що процедура складна, треба витрати-
ти багато часу, аби отримати цю послу-
гу. Ми прибираємо штамп у паспорті та 
спрощуємо цю процедуру. Чиновники не 
матимуть права вимагати цей штамп або 
довідку, коли ми повноцінно запустимо 
послугу. Буде запис у реєстрі про те, де 
проживає конкретна людина. І це вже 
завдання чиновника зайти в цей реєстр 
і перевірити, де проживає людина», - ска-
зав Федоров.

скільки в країні 
працюючих пенсіонерів

Станом на 1 січня цього року в Укра-
їні налічувалося 11,1 мільйона пенсіо-
нерів, із яких 2,7 мільйонів - працюючі. 
Про це повідомляє пресслужба Пенсійно-
го фонду. Середній розмір пенсійної ви-
плати зараз складає 3507,51 гривні. Слід 
нагадати: дефіцит ПФУ перевищив 18,4 
мільярди гривень. 

Депутати йдуть у парламент 
представляти олігархів

В Україні тотальний брак справжніх 
політичних еліт. Про це в інтерв’ю журна-
лу «Країна» розповів соціальний підпри-
ємець, співзасновник Відкритого універ-
ситету Майдану Остап Стасів. «Активну 
частину суспільства нищили Російська 
імперія та СРСР. На початку незалежнос-
ті мали комуністичну номенклатуру без 
громадянських цінностей. Сформувати 
справжні еліти не було кому, а симулякри 
елітами стати не можуть», - вважає він. 
Більшість персоналій, які прориваються 
до Ради, йдуть лобіювати інтереси фінан-
сово-промислових груп та олігархів, каже 
Стасів. «Не хочуть брати на себе політич-
ної відповідальності як представники 
громадян-виборців. Від цього походить 
популізм і непрофесійність. Якісні пред-
ставники суспільства не йдуть у політи-
ку, бо це неймовірно високі репутаційні 
ризики та виснажлива боротьба з «Левіа-
фаном». Щоб переломити цю тенденцію, 
знадобиться не один рік», - додав експерт.

Народжуваність в Україні - 
одна з найнижчих у Європі

Коротка тривалість життя і низька 
народжуваність залишаються голов-
ними проблемами демографії в Украї-
ні. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» 
розповіла провідна наукова співробітни-
ця Інституту демографії та соціальних до-
сліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко. 
«Як правило, головна увага в нас приділя-
ється народжуваності, але основна наша 
проблема ще з радянських часів - коротка 
тривалість життя, і немає стабільної ди-
наміки зростання. Багато людей помирає 
у працездатному віці, особливо чоловіки, 
тому велика різниця між кількістю жі-
нок та чоловіків. Звичайно ж, проблема 
і в дуже низькій народжуваності, - одній 
із найнижчих в Європі», - зазначила Тка-
ченко.

Зарплати у держбанку та 
в керівництва НбУ вражають
Суми зарплат керівництва Націо-

нального банку та членів наглядової 
ради Укрексімбанку вражають. Вони 
коливаються від 397,5 до 516 тисяч гри-
вень на місяць. Так, за січень глава На-
цбанку Кирило Шевченко задекларував 
398,9 тис. грн. зарплати. Місяцем раніше, 
29 грудня, він отримав 494,9 тис. грн., 
пише «Газета по-українськи». Перед при-
значенням на пост глави НБУ ним було за-
декларовано 14,594 млн. грн. зарплати в 
Укргазбанку в 2019 році. Розміри зарплат 
трьох членів наглядової ради Укрексім-
банку - Державного експортно-імпортно-
го банку - не менші. Оляна Гордієнко от-
римала гонорари та інші виплати на суму 
516,8 тис. грн. Сергій Коновець - 437,3 
тис., Вікторія Страхова - 397,5 тис. грн.
окупація Донбасу обійшлася 

у сотні мільярдів
Втрати України через окупацію 

Росією Донбасу склали 375 мільярдів 
гривень без урахування вартості акти-
вів, які знаходяться там. Такі підрахунки 
провели у Кабміні. Витрати на відновлен-
ня Донецької та Луганської областей оці-
нюються в більше, ніж у $21 мільярд.

пенсії суддів - фантастичні
В Україні колишні судді отримують 

67,9 тисяч гривень пенсії на місяць. Це у 
12 разів більше, ніж у військовослужбовців. 
Про це повідомляє «24 канал». Водночас, 
згідно з даними Пенсійного фонду, військо-
ві на заслуженому відпочинку отримують 
лише 5,5 тисяч гривень на місяць. За зако-
ном, судді мають право на необмежений 
розмір пенсії. Вона може становити аж до 
80 відсотків зарплати. Тоді як прості укра-
їнці отримують менш, аніж 35 відсотків 
зарплати, а розмір їхньої виплати обмеже-
ний 10 прожитковими мінімумами, тобто 
17690 гривень. Цьогоріч в Україні плану-
ють двічі підвищити мінімальну пенсію: з 1 
липня до 1854 гривень; з 1 грудня - до 1934. 

У Зеленського хочуть 
створити ще одну партію

В Офісі президента хочуть створи-
ти ще одну партію, крім «Слуги наро-
ду». Поки що жодної конкретики немає. 
Спільно з групою «Рейтинг» проводять 
дослідження, і вже після результатів буде 
детальніше обговорення ідеї. Про це пише 
LB.ua. «На початку лютого 2021-го на Бан-
ковій кажуть: «Слугу…» ніхто не відмі-
няв, ніхто від них не відмовляється. Але 
рейтинг падає і для успішної діяльності в 
подальшому потрібні дві паралельні коло-
ни», - цитує видання одного з авторів ідеї. 
Кодова назва - «Нова партія Банкової». «Ко-
дова» - оскільки конкретики немає, пише 
видання. Потрібно вивчити обставини, ви-
значитися, на яку частину «електорально-
го пирога» вони можуть претендувати, хто 
фінансуватиме нову політсилу тощо.

Українці найбільше у світі 
незадоволені владою через 

боротьбу з епідемією
Україна посіла перше місце за рів-

нем невдоволеності населення діями 
влади в питанні боротьби з Covid-19. 
Такі дані міжнародного опитування 
Gallup International. Незадоволені урядом 
виявились 77% українців. У середньому 
невдоволені діями влади у світі 42%, за-
доволені - 54%. Минулі три опитування 
показали, що люди схвалювали дії урядів 
щодо боротьби з коронакризою. Але в кін-
ці 2020 року довіра до влади послабилась. 
«Громадяни США, Європи та Латинської 
Америки, навпаки, зараз найкритичніше 
ставляться до того, як їхні уряди розв’я-
зують проблеми, пов’язані з поширенням 
коронавірусу. Незадоволеність урядом 
особливо висока з точки зору управління 
коронакризою в Україні - 77%; в Боснії і 
Герцеговині, США, Іспанії, Великій Брита-
нії таких понад дві третини», - зазнача-
ють соціологи.

україна світ

ольга чоРНа.
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Тож, смакуючи кавою, 
слухала ранкові 
новини. Ведучий 

не забув нагадати, 
що сьогодні п’ятниця, 
тринадцяте число. І в цей 
день можна очікувати 
різних трафунків та 
несподіванок. А його 
партнерка - ведуча, 
пожартувавши над 
забобонами цього дня, 
почала розповідати про 
гормон щастя. 

Щастя... Воно примарне, не-
постійне, зрадливе. Діна у цьому 
переконалась. Воно вислизнуло з 
її рук, наче в’юнка рибина. 

...Вона кохала Маркіяна. Го-
дила йому. Мареком називала. А 
краще було б марцовим котом. 

Крім вроди та вміння зваблю-
вати дівчат, в Марека більше ні-
чого не було. А тому хотів гарно 
прилаштуватися, аби не думати 
про проблеми дня насущного. І 
такою кандидатурою для цього 
виявилась Діна. 

В Марека були «кохані» ді-
вчата. Але вони хотіли не лише 
вродливого кавалера, а й вигоди. 
Матеріальної. А з нього що візь-
меш? Хіба що на каву запросить 
і квіти подарує. У Діни був до-
статок. Батьки постаралися. Та 
й сама гарну роботу мала. Тільки 
чомусь із кавалерами не щасти-
ло. А тут такий красень... 

Повелася на Марекові зали-
цяння. Перед подругами кава-
лером хвалилася. Той довго не 
думав. Запропонував заміжжя. І 
невдовзі Марек зі скромної бать-
ківської оселі перекочував у нову 

Дінину квартиру. 
Марек працював у невеличкій 

рекламній фірмі. Клепку мав, але 
був лінивий. 

Жив з Діною, наче в Бога за па-
зухою. Був ситим, одягався мод-
но. Коли щось не влаштовувало, 
почав фиркати до дружини. Діна 
терпіла. 

Вона все частіше заводила 
розмову про дитину. Але Маре-
кові це не подобалось. Усе його 
єство протестувало, що пору-
шиться звичний ритм життя. Що 
в Діни з’явиться ще хтось, крім 
нього, кого вона любитиме і про 
кого турбуватиметься. 

...Минуло п’ять років, сім... Ма-
рек перейшов на роботу в солід-
ну компанію, бо фірма закрилася. 
Отримував гарну платню. Часто 
затримувався в офісі. Пояснював 
зайнятістю та вимогливістю ке-
рівництва. 

Дітей у подружжя так і не 
було. Марек якось обмовився, 
що, мабуть, і не буде. Мовляв, аби 
зайвий раз не хвилювати Діну, 
сам ходив до лікарів. І ті винесли 
невтішний вердикт. 

...На свій день народження 
Діна запросила в ресторан де-
кількох близьких людей - гучних 
забав не любила. Заодно виріши-
ли відсвяткувати й десятиріччя 
подружнього життя. 

Невдовзі в ресторан прийшла 
ще одна компанія. У доглянутій 
молодій жінці Діна впізнала Сні-
жану - Марекову шефиню. Вона 
була з дівчинкою років чотирьох. 
Марек ніколи не розповідав, що 
у його претензійної шефині є 
донька. 

Раптом дівчатко, угледівши 
Марека, радісно вигукнуло:

- Тато! 
Дівчинка підбігла до Марека. 

А той, зніяковівши, стояв, наче 
вкопаний. 

- Що це було? - прошепотіла 
Дінина подруга Вікторія.

- Не знаю. Може, обізналася 
малеча. 

До доньки підійшла Сніжана. 
Щось сказала, і та побігла до гос-
тей. Марек поплівся за стіл. Діна 
нерозуміюче дивилася на цю 
сцену. 

- Давайте, відійдемо й погово-
римо, - запропонувала Діні Сні-
жана. 

...Сніжана заміж не хотіла. А 
дитини хотіла. І Марек, на її дум-
ку, був чудовим кандидатом на 
роль чоловіка, від якого мож-
на народити. Закрутила роман. 
Платила гарну зарплату, а потім 
ще й за мовчання приплачувала. 
Від Марека теплих батьківських 
почуттів не вимагала. Та в ньо-
го їх і не було. Маленьку гляділа 
няня. Бачився з донькою тоді, 
коли виникало бажання в Сніжа-
ни. Головне для неї те, що мале-
ча - справжня красуня. В Марека 
вдалася. І всіх все влаштовувало. 

Поза очі Сніжана називала Ма-
река «чоловіком на прокат». 

А ось дівчинка Марека люби-
ла. І сумувала, що тато прихо-
дить рідко. 

- Я у вас чоловіка забирати 
не маю наміру, - переконувала 
Діну Сніжана. - Він птах не мого 
польоту. Ви розумієте, про що 
я. А от донька у нас народилася 
гарна. Тож, давайте, залишимо 
все, як є. Ви ж не хочете втратити 
Маркіяна?

- Я вже його втратила! - різко 
відповіла Діна. 

- Мало не забула. Ілонка 
по-батькові не Маркіянівна. Ну... 
щоб не було жодних претензій. 
Це лише моя дитина. 

- Але ж вона знає, хто її батько. 
- І що з того?
- Він казав, що не може мати 

дітей. 
- Чоловікам вірити не варто. 

Зрештою, як і жінкам.
Давши зрозуміти, що їй біль-

ше нічого додати, Сніжана пішла 
до своєї компанії. 

Вдома Марек щось пробував 
пояснити. Просив вибачення.

- А як же вердикт лікарів? - за-
питала Діна.

- Послухай...
- Все, що треба, я почула від 

Сніжани. Ти повинен піти... І ще. 
Ти не кохав мене. Ми просто ра-
зом жили. 

...П’ятниця тринадцятого 
числа почалася з того, що Діні 
перебіг дорогу кіт із сусіднього 
під’їзду. Точніше, не перебіг, а 
вайлувато перейшов. Це аж роз-
смішило. 

Після роботи подалася до тор-
гового центру. Нічого купувати 
не збиралася. Просто додому не 
хотілося йти. 

- Діно?! - почула поруч.
У міцному молодому чолові-

кові зі шрамом на обличчі ледве 
впізнала колишнього одноклас-
ника. Костянтин. Костик - так 
його всі кликали. 

Костик колись писав їй за-
писки. Кликав на побачення. Зі-
знавався в коханні. А вона жар-
тувала над високим худорлявим 
хлопчиськом. Дівчата його про-
звали тюлькою. А ще він був со-
ром’язливий. Завжди червонів... 

На випускному Костик де-
кілька разів запрошував Діну до 
танцю. Вона ж відмовляла. Він не 
зустрічав сонце з однокласника-
ми. Пішов додому. Більше Діна 
Костика не бачила. 

Згадала все це і стало ніяково. 
- Костику, пробач мені за... за 

те, що було в школі, на випускно-
му... 

- Та я... що ти... все нормально. 
- Що з тобою трапилось?
- Аварія. Дружина з донькою... 

їх більше нема. Скоро рік буде. 
А я досі трохи шкутильгаю. Дві 
операції переніс. Та це минеться. 
А от шрам на обличчі залишить-
ся. І в душі... Я доньку свою Діною 
назвав. Любив її. І втратив. Йду 
поміж люди, щоб самому в хаті не 
сидіти. Ми тут квартиру недавно 
купили. Ще ремонт не закінчи-
ли... А в тебе як справи?

- Тут у кафешці готують смач-
ну каву. Ходімо, посидимо. 

Вони говорили довго і про все. 
- Я проведу тебе, - запропо-

нував Костик, коли вийшли з 
торгового центру. - Вже темніє. 
Якщо не відмовиш.

- Не відмовлю. Нині можуть 
трапитися різні несподіванки. 
Адже - п’ятниця, тринадцяте. 

- Одна вже трапилась. Ми зу-
стрілися. 

- А ще мені вранці перейшов 
дорогу кіт. 

У неї були дивні відчуття. Вона 
знала і зовсім не знала Костика. 
Тихий, сором’язливий колишній 
однокласник виявився сильним 
чоловіком, який гідно переживав 
втрату дорогих людей. Навіть 
Діну пробував утішати, почувши 
про оказії з ексблаговірним. 

- Не пропадай, Костику, - мови-
ла біля свого під’їзду. 

- І ти... Може, знову зустріне-
мось в торговому центрі, - сумно 
пожартував. 

Костик пішов. Діна стояла 
й дивилась йому вслід. Раптом 
зупинився, оглянувся. Побачив 
її. Повернувся назад. Підійшов. 
Мовчки обійняв. За ними з ціка-
вістю спостерігав 
кіт, той, що вранці 
перейшов Діні до-
рогу... 
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СТРУНИ СЕРЦЯ

Ольга ЧОРНА

Зимова казка

Розсипаючи сніжинки,
Розгулявся буревій.
Ні дороги, ні стежинки –
Все у ковдрі сніговій.

Стужа холодом проймає,
Спів пташиний не бринить, 
Сніг дороги замітає,
Не втихає ні на мить…

* * * * *
Хтось вистукує раненько
У прихилене вікно.
«Тук!» та «Тук!» – 

звучить тихенько
Кожен день отак давно.

Це синичка прилітає,
Мій веселий, добрий друг.
І щодня мене вітає:
«Тук!» та «Тук!» – 

летить до вух.

Що ж, спішу я до віконця,
Добрий друже, не тікай!
Привітай від мене сонце
І тихенько заспівай.

Пташка крила розправляє,
Її голос знов звучить.
Так вона в цю мить співає,
Що видзвонює блакить…

* * * * *
Рання йде весна, казали,
Та як завжди, не вгадали.
Лютий місяць як настав,
Свій характер показав.

Вкрив навкруг усе снігами,
Налітав щораз з вітрами
Й неслась полем звідусіль
Білосніжна заметіль.

Лютий зиму завершав
І морозами лякав.
Хоч теплінь звіщав байбак,
Та не віриться ніяк,
Бо негода не вщухає.
Й де ж тепло? Його немає…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
 м. Хоростків. 

Найкраща в світі жінка - 
українка.

У ній сплелись 
і розум, і краса,

Вона тендітна й ніжна, 
ніби квітка, 

А глибина очей - 
мов небеса...

П’ятниця, 
тринадцяте...
Діна завжди вмикала телевізор, коли збиралася на роботу. 
По-перше, створювалося відчуття, що не сама в квартирі. 

Та й почути щось цікаве можна. 

Сокровенне

Він грюкнув дверима 
так голосно, що аж, 
здавалося, вся квартира 

здригнулася.

Потім життя Оксани рівномірно по-
ділилося на два протилежні полюси: 
біле-чорне, день-ніч. Вдень вона була 
сильною, щасливою впевненою в собі, 

а з настанням сутінків – жінкою, якій 
дуже непросто, якій так хочеться щастя 
і розуміння, підтримки і любові.

Вона жила завдяки дітям, які щодня 
міцно обіймали маму найріднішими 
долоньками і говорили, як сильно її 
люблять. Заради них Оксана була силь-
ною. Вона багато працювала і разом з 
цим знаходила час, щоб активно прово-
дити дозвілля з дітьми. Ось цими вихід-
ними знову збираються в аквапарк. Хоч 
Оксана панічно боїться води, цього разу 
заради діток вона переборе свій страх. 
Ще трішки і жінка залізе в цю злощас-
ну пластикову трубу, щоб з’їхати нею у 
воду.

- Жіночко, це, мабуть, вас кличуть 
діти онде внизу, - обережно поплескав 
її по плечу незнайомець.

- Ой, а коли вони встигли з’їхати? – 
розгублено стояла Оксана.

- Та ви не бійтесь, це зовсім не страш-
но. Заплющіть очі. Так час миттєво зле-
тить і незчуєтесь, як будете внизу, біля 
дітей. Он моя донечка також уже внизу.

Оксана так і зробила. Заплющила 
очі та й дала волю емоціям – кричала, 
аж поки не опинилася внизу. Її організ-
му давно потрібно було вихлюпнути 
негатив, що роками накопичувався і не 
вивільнявся.

- Я ж вам казав, це зовсім не страш-
но, - почула позаду себе голос того не-
знайомця, що підтримував її декілька 
хвилин тому.

- Дякую, ваші слова неабияк допо-
могли мені.

- Може, по морозиву? І діти перепо-
чинуть, а то вже більше години сидять 
у воді, - запропонував чоловік.

- Можна, - погодилась Оксана.
Її донечка і синочок одразу знайшли 

спільну мову з Андрієвою (так звали її 
нового знайомого) донечкою.

- Ви часто ходите сюди з дітьми, і 
завжди самі, без чоловіка. Він працює по 
вихідних? Вибачте за нескромність, про-
сто ви постійно одна, от і поцікавився.

- Ми розійшлись, а дітей я виховую 
сама.

- Пробачте, що поліз не в свої спра-
ви. І я донечку виховую сам. Дружина 
померла, коли Соломійка народилася. 
Мені всі казали віддати доню до дит-
будинку, що я сам не впораюсь. Відтоді 
перестав із усіма тими порадниками 
спілкуватися. Як можна віддати рідну 
дитину в чужі руки? 

Оксана слухала, а в пам’яті блиска-
вично виринули слова, сказані її чоло-
віком на прощання: «Та кому ти потріб-
на?». Він, рідний батько, зовсім забув 
про дітей, не цікавиться ними. У той час 
Андрій – повна його протилежність. Це 
людина, яка живе своєю дитиною і за-
ради неї.

Щонеділі вони відводили дітей на 
плавання. Після аквапарку малечі не-
абияк сподобалося перебування у воді, 
тож усіх трьох – Оксаниних Софійку та 
Артемка й Андрієву Соломійку записа-
ли на заняття у басейні. Після плавання 
невід’ємним атрибутом стали спільні 
прогулянки в парку.

- Тату, а коли ти вже поженишся за 
тьотю Оксану? – мов грім серед ясного 
неба, по-дитячому смішно запитала Со-
ломійка.

Дорослі розгублено дивилися то на 
малечу, то один на одного. Вони й не 
говорили ніколи про це – всі їх розмо-
ви зводились про дітей та їх захоплень. 

Свої почуття ховали на денці серця.
- Так, мамо, коли? – по-зрадницьки 

підтримали Оксанині діти.
- Сподіваюся, що скоро, - ще несподі-

ванішою для жінки була відповідь Ан-
дрія, а його глибоким поглядом карих 
очей пробіг дивний блиск. – Ти вийдеш 
за мене заміж?

Оксана розгублено дивилась то на 
простягнуту в його руці каблучку, то на 
дітей, які плескали в долоні і підстрибу-
вали в очікуванні її відповіді. От зрад-
ники, всі змовились, лишень вона – ні 
сном, ні духом.

- Мені треба подумати, - тепер хви-
лювання застигло на всіх рідних облич-
чях від Оксаниних слів, секунди розду-
мів якої для них здавались вічністю. 
– Так… вийду.

Андрій підняв Оксану на руки, вони 
закружляли під легку мелодію парко-
вих дерев, що от-от збиралися зустріча-
ти весну.

-Ти, ні, ти з дітьми нам із Соломій-
кою дуже потрібні, - прошепотів їй на 
вушко.

Вона усміхнулася. Це таке приємне, 
тепле відчуття – бути комусь потріб-
ною, бути взимку чиєюсь весною…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Бути взимку 
чиєюсь весною

Невигадане

- Та кому ти потрібна? 
– вкидаючи зі злістю одяг 
до валізи, кричав Остап.

Оксана стояла непорушно. 
Їй не хотілося сваритися, 
а, тим паче, копирсатися 
в бруді образ і чоловікової 

зради. Подумки вона 
його вже відпустила. Все 
могла простити, тільки 

не зраду. Дізналася – тихо 
попросила піти з дому: 
без скандалів, істерик, 

сліз. Сльози будуть потім, 
вночі в подушку, коли за 
ним зачиняться двері. А 

зараз стояла непорушно і 
промовила одне-єдине:

- Дітям.

Молитва
Молитви бувать різні. 
З подяки. З радості. З відчаю, з 

безвиході. Сліз. Сміху. 
Бувають тихі - при свічці. Бува-

ють врочисті - при дзвонах. Бу-
вають німі - лиш очі.

Бувають швидкі - лиш устами. 
Далекі, думками блукаючі. Бува-
ють голосні – з криком, з гучним 
стуканням в Двері Неба.

Бувають безсилі. Бувають весе-

лі - зі співом і «грою у бубен».
Давидові молитви. Молитви 

митаря. Молитви фарисея, мо-
литви розбійника, блудниці, за-
клопотаної Марти...

Різні.
У храмах, церквах, синагогах, 

капличках, вокзалах, лікарнях. 
Приватні, загальні, спільні, по 
радіо, в інтернеті, по телебачен-
ню, в дорозі...

Молитви…
Хай буде молитва - наша ниточ-

ка з Богом, наш рупор до Неба, 
наші радіохвилі з головним Ма-
яком... 

А, ти, 
все-таки, 

співай!
Привітались із сусідкою, пого-

ворили про погоду, новини, Різд-
вяні свята... Тоді вона запитує 
мене: «Чого ти перестала співа-
ти? Коли сюди поселилась - так 
гарно співала! Я сідала під сті-
ною і слухала «Ніч яка, Господи, 
зоряна, ясная...», і тата свого зга-
дувала, він теж її колись співав».

 Неочікувано і несподівано 

було таке почути. Навіть не ду-
мала, що хтось чує і слухає, чекає 
моєї вечірньої пісні. Радісно мені 
стало від цієї розмови. Кажу, що 
горло зараз болить, лікуюсь... 

Потім почали про пандемію, 
війну на сході, невтішні новини 
світу, що пророцтва Апокаліп-
сису, мабуть, випали на наш час. 
Стало мінорно на душі і в повітрі. 
Сніг так ніжно-сніжно кружляв 
над дахами, йшли перехожі, про-
їжджали машини. Затихло все 
на якусь мить, тоді сусідка, вже 
веселіше, звернулась до мене: «А 
ти, все одно, співай!» І ми розсмі-
ялись, легко стало, дитинно на-

віть. Співатиму, бо пісня полег-
шує ноші щодення; співатиму, 
бо пісня підносить, несе кудись 
високо, до хмар. Співатиму, бо в 
грудях стає просторіше від співу, 
таки співатиму, бо сусідка чекає 
на пісню...

Неля ДРИБОТІЙ.

Храм душі
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10 лютого. Змішана естафета.  Збірна України 
бігла гонку у складі: Артем Прима - Дмитро Під-
ручний - Юлія Джима - Олена Підгрушна.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, яка 
випередила Австрію. Національна команда 
України програла боротьбу за третє місце збір-
ній Швеції. Загалом українці поступилися пере-
можцям з Норвегії 31,1 секунди і використали 
протягом гонки 8 додаткових патронів на вог-
невих рубежах.

12 лютого. Чоловіки, спринт (10 км). Збірна 
України бігла гонку у складі: Дмитро Підручний, 
Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цим-
бал.

Найкращим з українців став Артем Прима, 
який з одним промахом на першій стрільбі посів 
20 місце.

 13 лютого. Жінки, спринт (7,5 км). Збірна 
України бігла гонку у складі: Юлія Джима, Олена 
Підгрушна, Валентина Семеренко і Дар'я Блаш-
ко.

Найкращими з українок стала Олена Підгруш-
на, яка стала 11-ю, а Дар'я Блашко, для якої це 
був перший старт у кар'єрі на чемпіонатах світу, 
посіла 14-е місце.

14 лютого. Чоловіки, гонка переслідування 
(12,5 км).  Збірна України бігла гонку у складі: 
Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цим-
бал. Найкращими з українців став Артем Прима, 
який прийшов на фініш восьмим, а Богда Цим-
бал потрапив до ТОП-20.

Лідер збірної 
Дмитро Підруч-
ний провалив пер-
сьют, фінішував-
ши 28-м.

14 лютого. Жін-
ки, гонка переслі-
дування (10 км).  
Після першої стрільби Блашко скотилася за 
межі ТОП-30, зробивши два промахи. Невдало 
відстріляла Валя Семеренко - чотири промахи. 
Підгрушна та Джима відпрацювали без прома-
хів. На наступному вогневому рубежі Олена в 
нуль відпрацювала. Джима, Блашко та Семерен-
ко зробили по одному промаху. Після цієї стріль-
би Семеренко зійшла з дистанції. Узагалі за всю 
гонку Олена не зробила жодного промаху, а на 
останньому колі прискорилася і з 11-го підня-
лася на 7-е місце. Блашко та Джима фінішували 
відповідно на 24 та 25 місцях.

 Чемпіонат світу триває. детальніше про 
результати гонок – у наступному номері на-

шого видання. А саме:
16 лютого. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). 
17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гон-
ка (20 км). 
18 лютого, 16:15. Одиночна змішана естафета. 
20 лютого, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км). 
20 лютого, 16:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км). 
21 лютого, 13:30. Жінки, мас-старт (12,5 км). 
21 лютого, 15:15. Чоловіки, мас-старт (15 км).  

* * * * *

Український тенісист Ілля Марченко, який займає у світо-
вому рейтингу 212-те місце, у вирішальному матчі "чел-
ленджера"  в Італії здолав 125-у ракетку планети Маррея 

з рахунком 6:2, 6:4. Для українця ця перемога стала восьмою на 
турнірах серії "челленджер" у кар'єрі. Маррея він здолав вперше, 
у попередніх двох поєдинках сильнішим був британець, який 
двічі вигравав Вімблдон (2013, 2016) та тріумфував на US Open-
2012.

* * * * *

У Москві на 86-му році життя помер 
олімпійський чемпіон з важкої 
атлетики та 31-разовий рекорд-

смен світу Юрій Власов. Він народився 
Макіївці, Донецької області у 1935 році. 
За свою кар'єру встановив 31 світовий 
рекорд, чотири рази ставав чемпіоном 
світу. У 1960 році здобув золоту медаль на Олімпійських іграх 
у Римі, а за чотири роки, на Олімпіаді в Токіо, посів друге місце 
після ще одного важкоатлета з України - Леоніда Жаботинсько-
го. Власов став першою людиною в світі, яка підняла вагу 200 кг.

* * * * *

Польський форвард "Баварії" Роберт Левандовські був ви-
знаний найкращим футболістом клубного чемпіонату 
світу. Цей турнір проходив з 4 по 11 лютого. "Баварія" трі-

умфувала на змаганнях, а форвард Роберт Левандовські провів 
2 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. ФІФА 
визнала поляка найкращим гравцем турніру.

Друге місце в рейтингу посів форвард мексиканського "Тігрес" 
Андре Жиньяк, який відзначився тричі. Третє місце - у гравця 
"Баварії" Йозуа Кімміха.

* * * * *

ярослава Магучіх виграла фінал чемпіонату України зі 
стрибків у висоту серед жінок.

З останньої спроби їй підкорилася висота у 2.00 м, яка 
були недосяжною для Юлії Левченко, яка посіла друге місце з 
результатом у 1.96 м. Бронза - у Ірини Геращенко (1.94).

Магучіх тричі спробувала взяти висоту 2.05 м, проте так і не 
змогла підкорити планку.

* * * * *

Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди WBC 
(Всесвітньої боксерської ради). Мер Києва отримав "Пре-
мію миру", яка вручається відомим особистостям за попу-

ляризацію і розвиток боксу.
* * * * *

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула 
перемогу на турнірі Бронзової Серії з легкої атлетики у 
приміщенні, який відбувся у Франції. Вона  єдина взяла 

висоту 1.90 м. 
Геращенко спробувала стрибнути й вище, проте висоту 1.96 м 

не подолала.
* * * * *

Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував 
тринадцятим на чемпіонаті світу-2021 в німецькому Аль-
тенбергу. Це його найкращий результат у кар'єрі. Украї-

нець завершив перші три заїзди на 15-й сходинці, завдяки чому 
відібрався у вирішальну спробу. Там він зміг піднятися вгору ще 
на два місця. Загальне відставання від переможця склало 4:26 
секунди.

* * * * *

Російська лижниця Анастасія Фалєєва була дискваліфіко-
вана в спринті класикою на юніорському чемпіонаті світу 
з лижних гонок у фінському Вуокатті. Вона прийшла до 

фінішу першою, але перед цим збила чешку Терезу Беранову.

На старті другого 
кола "Динамо" 
обіграло "Олімпік", 

а Артем Бесєдін оформив 
дубль у першій грі після 
повернення.

Матч "Колос" - "Шахтар" мав 
відбутися 13 лютого, проте через 
погодні умови був перенесений з 
Ковалівки до Києва на 14 лютого 
і завершилася внічию - 0:0.

Клуб з Ковалівки відібрав 
очки у "Шахтаря" вперше в ше-
сти особистих зустрічах.

"Шахтар" набрав 30 очок і 
відпустив "Динамо" в турнірній 
таблиці на 3 очки. У "Колоса" - 19 

очок і сьома позиція.
У матчі конкурентів у бо-

ротьбі за бронзові медалі "Зоря" 
обіграла "Десну.

Результати матчів:
"Зоря - "Десна" - 2:1
"Минай" - "ПФК Львів" - 1:2
"Динамо" - "Олімпік" - 3:1   
"Маріуполь" - "Олександрія" - 0:1
"Колос" - "Шахтар" - 0:0
"Дніпро-1" - "Інгулець" - 2:0
"Рух" - "Ворскла" - 1:1.

Спортсмени Тернопільської 
обласної ДЮСШ із зимових видів 
спорту у віковій групі 14-16 років 

змагалися за перемогу у двох масових 
стартах. Зокрема вільним стилем серед 
юнаків на дистанції 10 км та дівчат 
на дистанції 5 км, а також класичним 
стилем – юнаки 10 км, а дівчата – 5 км.

Наші юнаки зайняли весь п'єдестал, 1місце 
– Качурай Олексій, 2 – Капуш Євген, 3 – Тесель-
ський Назарій, а от Дуда Діана в перший день за-
йняла 3 місце і на перемогу могла розраховува-
ти тільки вигравши наступного дня з великим 
відривом, що вона і зробила, зайнявши 1 місце.

Представниця Тернопільщини, випускниця 

факультету фізичного виховання ТНПУ — Ната-
лія Стребкова (Солтан) здобула впевнену пере-
могу на Чемпіонаті України з легкої атлетики в 
приміщенні. Подолавши дистанцію 3000 метрів 
з результатом 9.08.09 (особистий рекорд), Ната-
лія виборола перше місце.

спортаренабіатлон: за півкроку до бронзи 
Із 9 по 21 лютого в словенській Поклюці проходить 55-й чемпіонат світу з 

біатлону. Біатлоністи розігрують 12 комплектів нагород -  
по 5 у чоловіків і жінок та 2 змішані естафети (одиночна і класична). 

спортивна гордість Тернопілля
Всеукраїнські змагання з лижних гонок "Бескиди-2021" 

пам'яті Степана та Олени Беган відбулися 6-7 лютого у Яворові 
в Західному реабілітаційно-спортивному центрі.

фУТбол На сНігУ
13 та 14 лютого відбулися матчі першого після 

зимової паузи туру Української Прем'єр-Ліги.

За інформацією 
бельгійських ЗМІ, 
якщо температура 

повітря в Києві буде 
нижчою, ніж -15 градусів, 
один з клубів, згідно з 
правилами УЄФА, має 
право відмовитися від 
проведення матчу. Поки 
не повідомляється, чи піде 
на такий крок "Брюгге".

Напередодні бельгійська 
команда не зіграла виїзний 
матч чемпіонату Бельгії проти 
"Шарлеруа". Гра була скасована 

через те, що поле було непри-
датним для проведення фут-
больного матчу.

Матч «Динамо» - «Брюгге» 
запланований на четвер, 18 лю-
того, коли синоптики обіцяють 
пік морозів в Україні.

Цього ж дня донецький 
«Шахтар» у першій грі 1/16 фі-

налу Ліги Європи зіграє в гостях 
із «Маккабі» Тель-Авів. Матч 
відбудеться о 22:00 за київ-
ським часом. Зрозуміло, що на-
вряд чи в Ізраїлі 18 лютого буде 
-15 градусів.

Тим часом, Спілка європей-
ських футбольних асоціацій 
(УЄФА) представила офіційний 
м'яч матчів плей-оф і фіна-
лу Ліги чемпіонів-2020/2021. 
Adidas Finale Istanbul 21 виго-
товлений до 20-ї річниці зірко-
вого дизайну м'ячів Ліги чемпіо-
нів. М'яч має елементи дизайну 
попередніх двадцятьох фіналів.

ЄВРокУбки: чи злякаються 
бельгійці київських морозів?

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" може не 
відбутися через сильні морози, які очікуються у Києві.
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Бо коли із холодної, 
похмурої зими 
потрапляєш у місто 

з фільмів про майбутнє, 
це більше схоже на казку. 
Сьогодні лише одна 
частинка цієї дивовижі – 
розповідь про Dubai Miracle 
Garden – найбільший 
квітковий парк у світі. 

Краса квітки - в одній 
квітці. А якщо їх 250 

мільйонів?
Отож, диво з див, яке заворо-

жує ще з вікна туристичного ав-
тобуса. Такі собі милі персонажі 
з мультиків Діснея зустрічають 
відвідувачів. Й одразу можна 
присісти біля квіткового буди-
ночка, як принцеса у чарівній 
казці, а саме так себе відчуваєш, 
коли потрапляєш сюди. 

Dubai Miracle Garden - найбіль-
ший квітковий парк у світі. За-
гальна площа його становить 72 
тисячі квадратних метрів. «Краса 
квітки - в одній квітці», - каже 
японська приказка. А якщо квітів 
250 мільйонів?!   

До речі, Dubai Miracle Garden 
або, як його ще називають, «Ди-
во-сад», відкрився для відвіду-
вачів порівняно недавно, 14 лю-
того 2013 року. Якраз на свято 
Валентина, тож за романтикою 
точно треба летіти в Дубай. Бо 
де ще можна краще освідчитися 
в коханні, як не серед мільйонної 
краси?

На час відкриття парку квітів 
було лише 45 мільйонів, у 2014-
му їх число збільшилося на 10 
мільйонів. Тепер уже, поки що 
- 250 мільйонів квітів і 50 мільйо-
нів зелених рослин. Але і це - не 
межа. Представники Книги ре-
кордів Гіннеса уже переселилися 
в Дубай. Не їздити ж туди-сюди, 
аби зафіксувати нове досягнення.    

Головну роль в барвистих ком-
позиціях займає петунія, а ще ге-
рань, календула, лобелія, колеус 
і безліч інших видів листяних і 
квітучих рослин. Багато з них не 
характерні для даної місцевості і 
до цього ніколи не росли в Пер-
ській затоці. Воно й не дивно для 
пустелі. Але у Дубаї немає нічого 
неможливого. Насіння привезли 
з країн Європи та США. Для кві-
тів використовують технологію 
поливу у вигляді крапельного 
підземного зрошення, коли вода 
і добрива надходять до коренів 
рослин. У кліматичних умовах 
Дубаю, коли дощів немає по п’ять, 

а то й більше років, це дуже важ-
ливо, бо допомагає заощадити 
близько 75% води й електрое-
нергії. Між іншим, у Дубаї най-
потужніший у світі опріснювач 
морської води. А вона у Перській 
затоці, яка омиває Об’єднані 
Арабські Емірати, дуже солона – 
38 грамів солі на літр води.  

Квіткова розкіш об’єднана 
оригінальними дизайнерськими 
рішеннями. Скульптурні компо-
зиції відображають точні копії 
знаменитих будівель, архітек-
турних споруд, замки у натураль-
ну величину…   

В експозиції Dubai Miracle 
Garden можна побачити модель 
знаменитого літака компанії 
Emirates Airline - А380. Компози-
ція, у яку вплетені п’ятсот тисяч 
живих квітів і рослин, теж занесе-
на в Книгу рекордів Гіннеса. 

Унікальні інсталяції створю-
ють ландшафтні дизайнери з 
різних країн. Композиції щороку 
оновлюють. Як, наприклад, не 
зупинитися для фото біля не-
ймовірно красивих квіткових 
арок у вигляді сердець, що розки-
нулися над пішохідними доріж-
ками? Чи біля різнокольорових 
парасольок, що імпровізованими 
навісами вкривають вінтажні ав-
томобілі? Чи біля русалки, котра 
полоще коси у водоспаді? 

Протяжність пішохідних алей 
- чотири кілометри. Але вони збі-
гають з-під ніг непомітно і лег-
ко. Погляд чарують не лише ви-
гадливі композиції, а й відтінки 
квітів. Гіди запевняють, що їх не 
менше ста. Утім, у цій загальній 
чарівності кількість вже немає 
особливого значення. Недарма 
парк називають багатобарвним 

оазисом. Квіткові стіни, тераси 
і колони, мініатюрні і гігантські 
скульптури тварин, казкових ге-
роїв, озерця з фонтанами і тепле 
сонце - у якусь мить здається, що 
заплющиш на мить очі й казка 
зникне.

Але вона є. Бо у Дубаї все «най-
най». Найвищий у світі хмарочос 
Бурдж Халіфа,  найдорожчий і 
єдиний у світі семизірковий го-
тель, найбільший за площею 
архіпелаг штучних островів, 
наймасштабніший парк розваг, 
найспівучіший, найбільший і 
найвищий  музичний фонтан… 
А всього лише півстоліття тому 
на місці, де зараз Дубай, не було 
нічого, лише пустеля і бідні ха-
тинки місцевих. А ще на одній з 
вулиць Дубаю є 122-метровий 
флагшток, вкритий сусальним 
золотом. Але це 
вже будуть інші 
історії з міста 
фантастики і мрії.

ЗА КАЗКою – у ДубАй: 
як у пустелі розквітнув 

дивовижний сад
Ще перед Новим роком завдяки Українському журналістському фонду 

і найбільшому українському туроператору Travel Professional Group 
(TPG) в Дубаї побували журналісти з різних міст України. 

Чому я лише тепер пишу про свої враження від цієї поїздки? 
Тому що побачене мало вистоятися, як добре вино, щоб відчути по-
справжньому його смак. Це – як заворожуюча картинка з дитячих 

мрій, якою ділишся, уже насолодившись.

Travel Professional Group - найбільший туристичний 
оператор україни з національним капіталом.

Наразі Travel Professional Group пропонує відпочинок в більш ніж 100 країнах 
світу за більш ніж 250 напрямками, а також послуги з організації ділових подорожей, корпоратив-
них і тематичних заходів, послуги бізнес-консалтингу за кордоном, організацію авіаперевезень 
будь-якого класу в усі країни світу, послуги VIP-класу по всьому світу.

З питань будь-яких консультацій та організацій відпочинку будь-якого рівня можна звер-
татись за тел.: +38 (044) 545-44-44, info@tpg.ua, www.tpg.ua

Зіна 
КуШНІРуК
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Паперовий змiй».
06.40 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
06.50 М/ф «Велика подорож».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.35, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Вiра».
11.05, 04.10 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Наталiя Валевська.
17.25, 19.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
18.55 Д/с «Незвiданий океан».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 #ВУкраїнi.
01.05 Т/с «Гранд готель».
04.25 Д/ф «Норильське повстання».

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

дешся...».
23.45, 02.50 Т/с «Кухня».
00.45 «Голос країни 11».

Iíòер
03.55 «Легенди бандитської Одеси».
04.55, 05.00 «Телемагазин».
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».
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 «Стосується 

кожного».
12.25 Т/с «Олiвiя».
14.35 Х/ф «Я не знаю, як вона робить 

це».
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 «Циган».

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.
12.15, 13.15 Х/ф «Кобра».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Х/ф «Рембо 4».
16.50 Х/ф «Рембо 5: Остання кров».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес».
22.45 Свобода слова.
00.10 Х/ф «Старим тут не мiсце».
02.25 Секретний фронт.
03.15 Я зняв!

ÑТБ
05.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене став-

лення».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Однокласники».
13.00 Х/ф «Однокласники 2».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «50 перших поцiлункiв».
23.00 Х/ф «Простачка».
01.00 Х/ф «Джексi».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 Зона ночi.

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 Вечiр з Янiною Соколовою.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Найбiльш завантажений у 

свiтi».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 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.
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
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!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.20 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 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», 9 

i 10 с.
23.10 Т/с «Добрi намiри», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Добрi намiри», 3 с.
03.10 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».
10.30 Х/ф «Спокусник».
12.50 Х/ф «Спокусник 2».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.10 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
19.10 «Орел i решка. Морський сезон».
23.00 Т/с «Грань».
00.45 Х/ф «Амундсен».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Їм було дев`ятнадцять...»
07.15, 16.50, 02.40 «Випадковий свiдок».
07.55 Х/ф «Iнтердiвчинка».
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свiдок».
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
14.35 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.10 Х/ф «Грiнго».
01.05 «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, 23.00 Сiмейка У.
09.45, 00.00 Одного разу в Одесi.
10.45, 00.30, 01.30 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 «Панда Кунг-фу 2».
01.00 Країна У.
02.15 Рятiвники.
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, 01.45 Правда життя.
10.25, 00.35 Речовий доказ.
11.35 Дика природа Японiї.
12.30 Зона будiвництва.
13.30 Мiсця сили.
14.20 Вижити в дикiй природi.
15.15, 19.55 Секретнi територiї.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.05 Елемент.
19.05 Вiйна всерединi нас.
21.45 Смертельна Австралiя.
22.40 Галапагоси.
23.40 Божевiльний свiт.
02.50 Iлюзiї сучасностi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Алегро з вогнем».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.10 «Спогади».
11.10 «Зорянi долi».
12.00 «Моя правда».
12.50 Т/с «Таємниця Еми Фiлдiнг».
16.10 Х/ф «Де 042?»
17.30 Х/ф «Без вiстi зниклий».
19.00, 00.55 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.10 Х/ф «Зiрки на крилах».
00.40 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Звонар».
10.05 Х/ф «Шакал».
12.40 Х/ф «Ковбої проти прибульцiв».
14.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.15 Х/ф «Чужий проти Хижака».
03.05 «Вiдеобiмба».
04.10 «Бандерлоги 2017».

04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.10 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.40 М/ф «Аладдiн».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.10, 23.10 Мамареготала.
13.50 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.10 Мамареготала. Найкраще.
02.55 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 02.30, 14.30 Тенiс. Australian 

Open. Чоловiки. Фiнал.
01.00 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Жiнки. 

Мас-старт.
01.30 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 

Мас-старт.
02.00 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампец-

цо. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
04.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Тiна Мазе.
04.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Уши Дiзль.
05.00, 16.30, 20.00 Снукер. Welsh Open. 

Фiнал.
06.00, 08.00, 10.00 Тенiс. WTA 500. 

Мельбурн. Коло 1.
12.00, 15.30 Тенiс. Australian Open. 

Жiнки. Фiнал.
12.45, 18.00 Велоспорт. «Тур ОАЕ». 

Етап 2.
19.00 Тенiс. Australian Open. Огляд.
20.55 Снукер. The Players Championship. 

Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Беневенто - Рома. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Десна - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 18.20, 21.25, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
12.00 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Шахтар - Рух. Чемпiонат України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.30 Аталанта - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
21.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Александрiя - Мiнай. Чемпiонат 

України.
01.40 Лацiо - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
03.40 Львiв - Колос. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Знахiдка».
06.40 М/ф «Казки про машини».
06.50 М/ф «Дострибни до хмаринки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.15, 02.35, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Тельнюк: Сестри.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 01.05, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 Нашi грошi.
01.10 Т/с «Гранд готель».
04.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi вали?»
05.05 Погода.

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 «Сiмейнi мелодрами».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.45 Т/с «З ким поведешся...».
22.45, 02.40 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Близько до серця».

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 «Олiвiя».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
18.00, 19.00, 03.10 «Стосується кож-

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

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.

11.20, 13.15 Х/ф «Два стволи».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 21.25 Т/с «Пес».
15.05, 16.10, 22.30 Т/с «Розтин по-

каже 2».
16.40 Х/ф «Глибоководний горизонт».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна по-

мста».
01.20 Т/с «Контакт».
02.10 Секретний фронт.
02.55 Я зняв!

ÑТБ
05.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.10 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене став-

лення».
23.05 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.30 Х/ф «Красуня».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.10 Х/ф «Цiпонька».
23.30 Х/ф «Злови шахрайку, якщо 

зможеш».
01.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.30 Зона ночi.

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

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

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Найбiльш завантажений 

у свiтi».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Стоп Реванш.
13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

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

битви».
18.10, 22.00 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
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!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.20 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 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», 11 

i 12 с.
23.10 Т/с «Добрi намiри», 4 i 5 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Добрi намiри», 6 с.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.10 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
18.10 «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, 02.40 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
14.40 «Свiдок. Агенти».
18.20 «Будьте здоровi».
23.10 Т/с «Пiдроздiл».
01.10 «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, 23.00 Сiмейка У.
09.45, 01.00 Країна У.
10.45, 00.30, 01.30 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 «Кiт у чоботях».
00.00 Одного разу в Одесi.
02.15 Рятiвники.
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, 05.05 Гордiсть України.
07.00 Бандитський Київ.
09.05, 01.45 Правда життя.
10.15, 00.35 Речовий доказ.
11.25, 14.20 Вижити в дикiй природi.
12.25, 18.05 Елемент.
13.25 Прихована реальнiсть.
15.20, 19.55 Секретнi територiї.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
19.05 Вiйна всерединi нас.
21.45 Смертельна Австралiя.
22.40 Ганг.
23.40 Божевiльний свiт.
03.15 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Без вiстi зниклий».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
10.40 «Моя правда».
11.30 Т/с «Таємниця Еми Фiлдiнг».
13.10 Х/ф «Арсен Люпен».
15.35 Х/ф «Алегро з вогнем».
17.10 Х/ф «Вантаж без маркування».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
00.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».
08.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
09.55 Х/ф «Сахара».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
18.50, 02.30 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 10».

03.00 «Вiдеобiмба».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.40 М/ф «Аладдiн».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
11.50, 23.15 Мамареготала.
14.00 Т/с «СуперКопи».
16.00 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.15 Мамареготала. Найкраще.
03.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 2.
01.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-

пеццо. Чоловiки. Слалом. Спроба 
2.

02.30 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 
Естафета.

03.30 Бiатлон. ЧC. Поклюка. Чоловiки. 
Мас-старт.

04.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 
Свiтлана Хоркiна.

04.30, 14.30, 14.55, 20.00, 20.55 Снукер. 
The Players Championship. Раунд 
1.

06.00, 08.00, 10.00, 12.00 Тенiс. WTA 
500. Мельбурн. Коло 1.

12.45 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 3.
18.30 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ам-

пеццо. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

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

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 Ювентус - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Десна - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Атлетiко - Челсi (2017/18). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Александрiя - Мiнай. Чемпiонат 

України.
18.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.15 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
21.05 Топ-матч.
21.15, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Атлетiко - Челсi. 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.25 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
02.15 Беневенто - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
04.00 Iнгулець - Ворскла. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

22 лютого

23 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Знайда».
06.40 М/ф «Казка про бiлу крижинку».
06.50 М/ф «Нiкудишко».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Mad Heads.
17.25 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 01.05, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.10 Т/с «Гранд готель».
03.30 Х/ф «Лiсова пiсня».
05.05 Погода.

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, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
12.20, 14.15 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.45, 21.45 Т/с «З ким поведешся...».
22.45, 02.40 Т/с «Кухня».
00.50 Х/ф «Близько до серця».

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 «Олiвiя».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть».
01.55 Х/ф «Циган».
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 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.25, 13.15 Х/ф «Страшили».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 21.25 Т/с «Пес».
15.15, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.50 Х/ф «Вуличний боєць».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.00 Секретний фронт.
23.30 Х/ф «Адреналiн».
01.00 Т/с «Контакт».
02.45 Я зняв!

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

лення».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
10.20 Х/ф «Охоронець».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Великий Стен».
23.10 Х/ф «Опустити перископ».
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-

дарки».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 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 Стоп Реванш.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Найбiльш завантажений у 

свiтi».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Спостерiгач.
13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
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!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 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», 13 

i 14 с.
23.10 Т/с «Добрi намiри», 7 i 8 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Добрi намiри», 9 i 10 с.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.10 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
18.10 «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, 02.50 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Постарайся залишитися 

живим».
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
14.35 «Легенди карного розшуку».
18.20 «Вартiсть життя».
23.10 Т/с «Пiдроздiл».
01.15 «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, 23.00 Сiмейка У.
09.45, 01.00 Країна У.
10.45, 00.30, 01.30 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 «Мегамозок».
00.00 Одного разу в Одесi.
02.15 Рятiвники.
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 «Середмiстя».

МÅГА
06.00, 05.00 Гордiсть України.
07.00 Бандитська Одеса.
09.05, 01.45 Правда життя.
10.15, 00.35 Речовий доказ.
11.25, 14.15 Вижити в дикiй природi.
12.20, 17.55 Елемент.
13.20 Прихована реальнiсть.
15.10, 19.55 Секретнi територiї.
16.05 Бойовi кораблi.
17.00, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.55 Богдан Ступка.
21.45 Смертельна Австралiя.
22.40 Ганг.
23.40 Божевiльний свiт.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Матрос Чижик».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30, 03.10 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
13.40 Х/ф «Амелi».
15.50 Х/ф «Без року тиждень».
17.10 Х/ф «Блакитна стрiла».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Ми, двоє чоловiкiв».
00.30 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».
08.40 Х/ф «Нiчнi яструби».
10.40 Х/ф «Король Артур».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 10».
03.00 «Вiдеобiмба».

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

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.40 М/ф «Аладдiн».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.00, 23.15 Мамареготала.
14.00 Т/с «СуперКопи».
16.00 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

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

ªâроñïорò
00.30 Автоперегони. Формула E. Огляд.
01.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Но-

ве-Место. Жiнки. Вiльний стиль. 
10 км.

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

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

04.00, 04.30 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч 
усьому».

05.00, 14.30, 14.55 Снукер. The Players 
Championship. Раунд 1.

06.00, 08.00, 10.00, 12.30 Тенiс. WTA 
500. Мельбурн. Коло 2.

12.00 Тенiс. «АТР: за кадром».
13.15 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 4.
18.30 Легка атлетика. World Indoor Tour. 

Бєлград.
21.00 Снукер. The Players Championship. 

1/4 фiналу.

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

Iталiї.
07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
08.15 Шахтар - Рух. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Ювентус - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05, 02.15 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiо-

нат України.
13.50 Лацiо - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.00, 00.25 Атлетiко - Челсi. 1/8 фiна-

лу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
18.20, 23.55 Журнал Лiги Європи.
18.45 Live. Тоттенхем - Вольфсберг. 

1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
20.55, 21.35 Топ-матч.
21.05 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.45 Live. Боруссiя (М) - Ман Сiтi. 1/8 

фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.00 Мiлан - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.40 Енеїда.
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку».
06.40 М/ф «Козлик та його горе».
06.50 М/ф «Рукавичка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.15, 02.35, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30, 22.00 Т/с «Вiра».
11.05 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Пишемо iсторiю. Леся Українка.
16.10 Х/ф «Лiсова пiсня».
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.55, 01.05, 05.55 Спорт. Аспект.
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.10 Т/с «Гранд готель».
03.10 Культовi українцi: позначенi грив-

нею. Леся Українка.
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».
05.05 Погода.

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, 03.00, 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 «Кiборги».

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 Х/ф «Любов вiд всiх хвороб».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кож-

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

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 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, 02.10 Секретний фронт.
11.00, 13.15 Х/ф «Дочка генерала».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 21.25 Т/с «Пес».
15.00, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин пока-

же 2».
16.25 Х/ф «РобоКоп».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
23.40 Х/ф «Адреналiн 2: Висока на-

пруга».
01.35 Т/с «Контакт».
02.55 Я зняв!

ÑТБ
04.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00, 14.50 Битва екстрасенсiв.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене став-

лення».
23.10 Т/с «Майор i магiя».
01.05 Т/с «Пелена».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 15.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
11.00 Х/ф «Книга джунглiв».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Бiлi цiпоньки».
23.30 Х/ф «Костянтин».
01.50 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 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 Спостерiгач.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Д/с «Найбiльш завантажений у 

свiтi».
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
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!

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.
10.00 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».
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Добрi намiри», 11 i 12 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Добрi намiри», 13 i 14 с.
03.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.30, 23.00 Т/с «Грань».
13.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.10 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
18.10 «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, 02.35 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Люди в океанi».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
14.35 «Вартiсть життя».
18.20 «Правда життя».
23.10 Т/с «Пiдроздiл».
01.10 «Таємницi кримiнального свiту».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «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, 01.00 Країна У.
10.45, 00.30, 01.30 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 «Вперед i вгору».
00.00 Одного разу в Одесi.
02.15 Рятiвники.
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.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00, 05.20 Гордiсть України.
07.00 Бандитський Київ.
09.25, 01.45 Правда життя.
10.25, 00.35 Речовий доказ.
11.35, 14.25 Вижити в дикiй природi.
12.30 Елемент.
13.30 Прихована реальнiсть.
15.20, 19.55 Секретнi територiї.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.05 Неймовiрнi винаходи.
19.05 Два Миронових.
21.45 Смертельна Австралiя.
22.40 Ганг.
23.40 Божевiльний свiт.
03.15 1377 спалених заживо.
04.00 Мерилiн Монро.
04.40 Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Вантаж без маркування».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.35 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.05 «Зорянi долi».
11.25 Х/ф «Цар Соломон. Мудрiший 

з мудрих».
14.50 Х/ф «Без сина не приходь!»
16.20 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Матрос Чижик».
00.30 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».
09.25 Х/ф «Перстень нiбелунгiв».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
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».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
08.10 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.40 М/ф «Аладдiн».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
11.50, 23.10 Мамареготала.
13.50 Т/с «СуперКопи».
15.50 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.15 Мамареготала. Найкраще.
03.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Чоловiки. 

Етап 4.
01.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

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

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

03.15 Гiрськi лижi. ЧC. Кортiна-д`Ампец-
цо. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

04.00, 04.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-
ський момент».

05.00, 19.45, 20.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 фiналу.

06.00, 08.00, 10.00, 12.00 Тенiс. WTA 
500. Мельбурн. Коло 2.

12.45 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 5.
14.30 Гольф. PGA-тур. Огляд.
15.10 Лижнi перегони. Кубок свiту. Но-

ве-Место. Класичний спринт.
16.05 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф. 

Чоловiки i жiнки. Спринт.
17.55 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Оберстдорф. HS 106.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Десна - Динамо. Чемпiонат 

України.
07.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

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

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Тоттенхем - Вольфсберг. 1/16 

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

чемпiонiв УЄФА.
13.50, 02.15 Боруссiя (М) - Ман Сiтi. 

1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 18.30 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.40 Аталанта - Реал. 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.00, 21.50 «Шлях до Гданьську».
19.50 Live. Шахтар - Маккабi. 1/16 

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

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

УЄФА.
04.00 Брюгге - Динамо (К). 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

24 лютого

25 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 М/ф «День народження Юлiї».
06.40 М/ф «Чудасiя».
06.50 М/ф «Що на що схоже».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.15, 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 «Вiра».
11.05, 02.10 Солодка дача.
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Бiатлон. Головне.
17.25, 04.40 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
21.55, 01.05, 05.55 Спорт. Аспект.
01.10 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.35 #ВУкраїнi.
03.00 «Зворотнiй вiдлiк».

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, 06.05 «Життя 

вiдомих людей».
13.00, 14.15, 01.45 «Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер кохання».
20.15 «Лiга смiху».
22.15 «Жiночий квартал».
23.30 Х/ф «Конго».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòер
05.30, 22.50 «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 Х/ф «Наречена, яка втекла».
14.40, 15.30, 00.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок. Пiд 

чужим iм`ям».
18.00, 01.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».
03.00 «Чекай на мене. Україна».
04.05 «Україна вражає».
04.30 «Орел i решка. Шопiнг».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.00 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.
11.20, 01.30 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Глибоководний горизонт».
15.30, 16.15 Х/ф «Полювання на 

злодiїв».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 9».
00.00 «На трьох».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.35 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 «Продається будинок 

iз собакою».
01.05 Т/с «Пелена».

Íоâий êаíаë
06.00, 07.30 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.35, 12.00 Орел i решка.
08.30 Т/с «Надприродне».
17.00 Х/ф «Цiпонька».
19.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi».
21.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 2».
23.00 Х/ф «Будинок Великої Матусi 3: 

Який тато, такий син».
01.30 Вар`яти.
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 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 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 05.10 Д/с «Бойовi кораблi».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
12.30 На власнi очi.
13.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
14.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки».
15.30 Срiбний вiк.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
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!

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.
10.55 Т/с «Корзина для щастя».
14.45 Т/с «Намалюй менi маму», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Намалюй менi маму».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Добрi намiри», 15 i 16 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Добрi намiри».
05.25 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.20 М/ф «Нiко 2».
11.40, 22.10 «Орел i решка. Дива свiту».
12.40 «Орел i решка. Морський сезон».
13.40 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
17.50 Х/ф «Бандити».
20.00 Х/ф «Револьвер».
01.15 Х/ф «Машина».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 «Страх у твоєму домi».
07.55, 16.50, 02.45 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Балада про солдата».
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона».
14.40 «Правда життя».
18.20 «Таємницi свiту».
23.10 Х/ф «Незаконне вторгнення».
01.10 «Таємницi кримiнального свiту».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Легенди бандитського Києва».

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, 01.15 Країна У.
10.45, 00.45, 02.00 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 «Фердинанд».
00.15 Одного разу в Одесi.
02.30 Рятiвники.
03.30 Теорiя зради.
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 «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 Гордiсть України.
07.00 Бандитська Одеса.
09.10, 01.45 Правда життя.
10.20, 00.35 Речовий доказ.
11.30 Вижити в дикiй природi.
12.30, 15.20, 19.55 Секретнi територiї.
13.25 Прихована реальнiсть.
14.20 Ганг.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10, 20.50 Шукачi неприємностей.
18.05 Неймовiрнi винаходи.
19.05 Юрiй Нiкулiн.
21.45 Смертельна Австралiя.
22.40 Нiл.
23.40 Божевiльний свiт.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Блакитна стрiла».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.20 Х/ф «Авраам: Хранитель вiри».
14.50 Х/ф «Поживемо-побачимо».
16.10 Х/ф «Секретний фарватер».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Мiський романс».
00.45 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх».
02.00, 02.45 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 01.35 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 4».
07.10 Х/ф «Голий пiстолет».
08.55 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/2. Запах 

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

Остання образа».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Людина президента».
21.20 Х/ф «Людина президента 2».
23.10 Х/ф «Чужi проти Хижака 2».
02.10 «Вiдеобiмба».
04.30 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15, 01.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».

08.10 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
08.40 М/ф «Аладдiн».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.10, 00.05 Мамареготала.
14.05 Т/с «СуперКопи».
16.10 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.40 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
21.20 Х/ф «Нацiональна безпека».
23.00 Без краватки.
02.15 Мамареготала. Найкраще.
03.05 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 5.
01.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Оберстдорф. HS 106.
02.30 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф. 

Чоловiки i жiнки. Спринт.
04.00, 14.30, 14.55 Снукер. The Players 

Championship. 1/4 фiналу.
06.00, 08.00, 10.00, 12.00 Тенiс. WTA 

500. Мельбурн. 1/4 фiналу.
13.00 Футбол. Лiга Європи. Жеребку-

вання.
13.30 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 6.
18.30, 20.25 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. ЧC. Оберстдорф. HS 106. 
Жiнки. Команди.

19.45 Лижне двоборство. ЧC. Обер-
стдорф. Гонка переслiдування.

21.25 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 
Оберстдорф. HS 106. Чоловiки. 
Квалiфiкацiя.

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

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

пiонiв УЄФА.
06.30, 09.20, 12.15, 13.30, 14.20 «Шлях 

до Гданьську».
07.25 Шахтар - Маккабi. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 01.40 Брюгге - Динамо (К). 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
13.05, 03.30 Огляд середи. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
14.00 Live. Жеребкування 1/8 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
14.45, 21.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.05 Мiлан - Црвєна Звєзда. 1/16 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
17.55, 21.25 Топ-матч.
18.00, 22.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Десна - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
23.20 «Лiга Європи. Online».
04.00 Торiно - Сассуоло. Чемпiонат 

Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.25 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.55, 03.30, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.40 Т/с «Снiгопад».
10.35 Х/ф «Мерлiн», 1 i 2 с.
13.55 Д/с «Дикi тварини».
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Бiатлон. Головне.
17.05 Полювання (Природнича iсторiя).
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом: Юда».
20.05, 21.25 «Руський мiр. Дари Во-

лхвiв. Спецтуристи».
22.20 Д/ф «Крим, як це було».
01.15, 02.20, 03.50, 05.30 Погода.
01.20, 03.55 #ВУкраїнi.
04.25 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
19.30, 04.10 «ТСН».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.25 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Iгри приколiв».

Iíòер
05.30 Х/ф «Iноземка».
06.50 Х/ф «Чорний тюльпан».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «З життя начальника карного 

розшуку».
13.00 Х/ф «В зонi особливої уваги».
14.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
16.30, 20.30 Т/с «Добровольцi».
20.00 «Подробицi».
22.20 «Ювiлейний концерт «Песняри. 

50 рокiв».
23.30 Х/ф «Хронiка «Пекла».
01.35 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
03.10 «Навколо М».
04.35 «Україна вражає».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Т/с «Копи на роботi».
07.00, 08.05 «На трьох».
07.30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
08.40, 10.50, 13.15 Т/с «Пес».
09.50, 11.55, 13.00, 01.50 Т/с «Таємнi 

дверi».

12.45 Факти. День.
16.35 Х/ф «Два стволи».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Валерiан та мiсто тисячi 

планет».
21.50 Х/ф «Пiднесення Юпiтер».
00.20 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна по-

мста».

ÑТБ
06.10, 10.50 Т/с «Упереджене став-

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

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

острова».
10.05 Орел i решка.
12.00 У кого бiльше? (12+).
14.00 М/ф «Зоотрополiс».
16.10 Х/ф «Мумiя».
18.20 Х/ф «Пiрати Карибського моря: 

Прокляття «Чорної перлини».
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського моря: 

Скриня мерця».
00.10 Х/ф «Опустити перископ».
02.40 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, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Найбiльш завантажений 

у свiтi».
08.40 Натхнення.
09.10 Час «Ч».
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35 На власнi очi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
18.15 Pro вiйсько.
18.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
19.00, 22.00 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
00.10 Є сенс.
01.10 Д/с «Щоденники другої свiтової 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.00 Реальна мiстика.
08.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 4».
10.00 Т/с «На качелях долi».
14.30 Т/с «Гра в долю», 1 с.
15.20 Т/с «Гра в долю».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Будинок на холодному 

ключi», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Будинок на холодному 

ключi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Х/ф «Бандити».
12.20 Х/ф «Револьвер».
14.35 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Експеримент «Офiс».
01.40 «Бiйцiвський клуб».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Було у батька три сини».
08.30 Х/ф «Через Гобi та Хiнган».
11.40 Т/с «Досьє «Майорка».
15.25, 03.10 «Випадковий свiдок».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрниками».
21.25 Х/ф «Погоня».
23.10 Х/ф «Швидкiсть: Автобус 657».
01.00 «Хвороби-вбивцi».
03.30 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
04.20 «Легенди бандитського Києва».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 М/ф «Космiчна мiсiя».
12.00 Х/ф «Панi Метелиця».
13.10 Х/ф «Найкращий друг».
15.10 М/ф «Фердинанд».
17.15 М/ф «Мегамозок».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Країна У.
23.30 Одного разу в Одесi.
00.00 Сiмейка У.
00.30 Казки У Кiно.
01.00 Панянка-селянка.
03.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 21.30 

«Ехо України» з М. Ганаполь-
ським.

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

10.15 «Cоцiальний статус» з Василем 
Бiрзулом.

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.
07.15, 00.55 Мiстична Україна.
08.05, 19.00 У пошуках iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 00.00 Секретнi територiї.
12.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.10 Неймовiрний космос.
16.10 Ганг.
18.10 Прихована реальнiсть.
21.00 Прихованi королiвства.
01.45 Гордiсть України.
02.35 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Без року тиждень».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 02.10 «Зiркове життя».
10.30 «Моя правда».
11.20 «Невiдома версiя».
12.10 Х/ф «Беремо все на себе».
13.30 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
14.50 Т/с «Таємницi старих будинкiв».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
00.40 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
03.30 «Зорянi долi».
03.40 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 08.30 «ДжеДАI».
09.30 «Загублений свiт».
12.30 Х/ф «Робокоп».
14.20 Х/ф «Робокоп 2».
16.30 Х/ф «Робокоп 3».
18.30 Х/ф «Три iкси».
21.00 Х/ф «Три iкси 2: Новий рiвень».
22.55 Х/ф «Нiндзя».
00.40 Х/ф «Франкенштейн».
02.15 «Вiдеобiмба».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10, 01.30 Телемагазин.
07.10, 15.20, 02.30 Мамареготала. 

Найкраще.
09.20 М/ф «Темний плащ».
11.30 Check-in. Україна.
13.25 Середземноморський Check-in.
18.30 Х/ф «Нацiональна безпека».
20.10 Х/ф «Безчуттєвий».
22.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».

23.40 Мамареготала.
03.20 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 6.
01.30, 16.50 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. ЧC. Оберстдорф. HS 106. 
Чоловiки. Квалiфiкацiя.

02.30 Лижне двоборство. ЧC. Обер-
стдорф. HS 106. Чоловiки.

03.15 Лижне двоборство. ЧC. Обер-
стдорф. Гонка переслiдування.

04.00, 09.00, 21.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 фiналу.

05.00, 07.00 Тенiс. WTA 500. Мельбурн. 
1/2 фiналу.

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

10.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бан-
ско. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-дi-
Фасса. Жiнки. Швидкiсний спуск.

13.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бан-
ско. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

15.00 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф. 
Чоловiки. Скiатлон.

15.50 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф. 
Жiнки. Скiатлон.

16.20 Лижне двоборство. ЧC. Обер-
стдорф. Жiнки. Гонка переслi-
дування.

17.20 Стрибки на лижах з трамплiну. 
ЧC. Оберстдорф. HS 106.

19.15 Легка атлетика. Perche Elite Tour. 
Стрибки з жердиною.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 02.15 Мiлан - Црвєна Звєзда. 

1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
08.15 Боруссiя (М) - Ман Сiтi. 1/8 фiна-

лу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Маккабi. 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
12.05 Десна - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
15.55 Live. Спецiя - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
18.50, 20.55, 02.00 Топ-матч.
18.55 Live. Болонья - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
21.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Верона - Ювентус. Чемпiо-

нат Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.10 Марiуполь - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
04.00 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

26 лютого

27 лютого
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.30, 05.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 01.35, 03.30, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.40 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
08.15, 02.00, 03.50, 05.30 Погода.
08.20, 17.05 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Гре-

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

толицької Церкви в Українi.
13.30, 16.05 Бiатлон. Головне.
15.00 Країна пiсень.
18.15 Д/с «Незвiданий океан».
19.25 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
20.20 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Пiлiгрим», 1 i 2 с.
02.05 #ВУкраїнi.
03.55 Д/ф «Клiтка для двох».

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 12. Пакистан».
10.50, 03.00 «Свiт навиворiт».
17.00 Х/ф «Команда «А».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 Х/ф «Ганнiбал».

Iíòер
05.20 Х/ф «Ключi вiд неба».
06.45 Х/ф «Людина з Рiо».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше життя».
12.40 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17.10 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Шерлок».
23.55 Х/ф «Мiй хлопець - псих».
02.10 «Речдок».

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Бiльше нiж правда.
06.55 Не дай себе ошукати!
07.50 Анти-зомбi.
08.50 Секретний фронт.
09.45 Громадянська оборона.

10.45, 13.00 Т/с «Розтин покаже 2».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Пiднесення Юпiтер».
16.00 Х/ф «Валерiан та мiсто тисячi 

планет».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Я - легенда».
23.10 Х/ф «Адреналiн».
00.55 Х/ф «Адреналiн 2: Висока на-

пруга».
02.30 Я зняв!
ÑТБ
05.15 Х/ф «Три плюс два».
06.55 Х/ф «Не можу сказати «проща-

вай».
08.45 МастерШеф. Професiонали.
12.25 Хата на тата.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.25 Таємницi ДНК.
Íоâий êаíаë
06.00 М/ф.
07.00 У кого бiльше? (12+).
09.00, 11.00 Kids` Time.
09.05 М/ф «Зоотрополiс».
11.05 Х/ф «Чарлi i шоколадна фа-

брика».
13.20 Х/ф «Майбутнiй король».
15.30 Х/ф «Пiрати Карибського моря: 

Прокляття «Чорної перлини».
18.30 Х/ф «Персi Джексон i викрадач 

блискавок».
21.00 Х/ф «Персi Джексон i Море 

чудовиськ».
23.00 Х/ф «Вiнчестер. Будинок, який 

побудували примари».
01.00 Вар`яти.

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 Д/с «Крила вiйни».
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.
15.15 Концерт.
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 «Таємнича свiтова 

вiйна».

20.10, 02.15 Машина часу.
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».
17.00 Т/с «Непрекрасна ледi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Непрекрасна ледi».
23.00 Т/с «Присягаюся любити тебе 

вiчно», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Присягаюся любити тебе 

вiчно».
03.10 Гучна справа.
03.55 Агенти справедливостi.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 М/ф «Пiдводна ера».
11.10 М/ф «Нiко 2».
12.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Серена».
02.00 Т/с «Три сестри».
02.50 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.15 Х/ф «Матрос Чижик».
06.45 «Будьте здоровi».
07.20 «Україна вражає».
08.50 Т/с «Досьє «Майорка».
12.20 Х/ф «За сiрниками».
14.10 Х/ф «Сто грамiв» для хоробро-

стi...»
15.35 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
17.15 Х/ф «Швидкiсть: Автобус 657».
19.00 Х/ф «Мiцний горiшок».
20.30 Х/ф «Акцiя».
22.10 Х/ф «Довiра».
00.05 Х/ф «Незаконне вторгнення».
02.15 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф «Столику, накрийся».
11.25 Х/ф «Румпельштiльцхен».
12.35 Х/ф «Нове вбрання короля».
13.45 М/ф «Панда Кунг-фу 2».
15.30 М/ф «Кiт у чоботях».
17.15 М/ф «Вперед i вгору».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Країна У.
23.30 Одного разу в Одесi.
00.00 Сiмейка У.
00.30 Казки У Кiно.

01.00 Панянка-селянка.
02.15 Щоденники Темного.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

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

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

МÅГА
06.00 Випадковий свiдок.
07.15, 00.55 Мiстична Україна.
08.05, 19.00 У пошуках iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 00.00 Секретнi територiї.
12.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.10 Прихованi королiвства.
16.10 Нiл.
18.10 Прихована реальнiсть.
21.00 Неймовiрний космос.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Мiський романс».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 01.55 «Зiркове життя».
09.35 «Моя правда».
10.25 «Невiдома версiя».
11.15 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.45 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
15.35 Х/ф «Чорний принц».
17.15 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Нi пуху, нi пера!»
00.15 Х/ф «Нiагара».

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.05, 00.50 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Брама воїнiв».
15.10 Х/ф «Легенди: Гробниця дра-

кона».
17.00 Х/ф «Поза законом».
19.00 Х/ф «Вiйна».
21.00 Х/ф «Смертельнi перегони».
23.00 Х/ф «Нiндзя 2».
01.50 «Вiдеобiмба».
04.00 «Найкраще».
04.10 «Бандерлоги 2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.10, 02.20 Мамареготала. Найкраще.
08.20 Без краватки.
09.30 М/ф «Темний плащ».
11.40 Пiвнiчний Check-in.
15.40 Х/ф «Безчуттєвий».
17.30 Х/ф «Мачо i ботан».
19.30 Х/ф «Мачо i ботан 2».
21.45 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
23.20 Мамареготала.
03.10 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Велоспорт. «Тур ОАЕ». Етап 7.
01.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Оберстдорф. HS 106.
02.30, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Валь-дi-Фасса. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

03.15, 10.15, 13.30 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Банско. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

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

06.30 Тенiс. WTA 500. Мельбурн. 1/2 
фiналу.

07.30 Тенiс. WTA 500. Мельбурн. Фiнал.
10.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Банско. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-дi-

Фасса. Жiнки. Супергiгант.
15.00 Лижне двоборство. ЧC. Обер-

стдорф. HS 106. Команди.
17.00 Лижнi перегони. ЧC. Оберстдорф. 

Командний спринт.
17.50 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Оберстдорф. Мiкст.
19.45, 20.55 Снукер. The Players 

Championship. Фiнал.

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

Лiга Європи УЄФА.
08.10 Колос - Рух. Чемпiонат України.
10.00, 14.45, 16.15, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Верона - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.30 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур Online».
13.55 Live. Мiнай - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Львiв - Динамо. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Сампдорiя - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
01.40 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України.
03.40 Наполi - Беневенто. Чемпiонат 

Iталiї.

Íедіëя 28 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 22 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. 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 Слід
11.30 У фокусі Європа
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Огляд світових подій
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Іржавий алюмі-

ній» +16
01.00 Х.ф.«127 годин» +16 

Віâòороê, 23 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 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Диявольський 

острів» 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.30 Shift. Життя в цифрі
21.45 ЗУНУ NEWS
22.35, 04.00 Х.ф.«Догвілль» 1с. 

+16

Ñереда, 24 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 Відкрита зона
08.00 Євромакс
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
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«День батька» 

16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Догвілль» 2с. 

+16

Чеòâер, 25 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 гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Дитячий секрет» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 Машина часу
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 Завтра-сьогодні 
22.35, 04.00 Х.ф.«Великий білий 

тягар» +16 

П’яòíиця, 26 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 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Дочки-матері» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі» +16 

Ñóáоòа, 27 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 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.30 Х.ф.«Розлучення по фран-

цузьки» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS 
18.00 Наші вітання 

19.30 У фокусі Європа
20.10 Іво Бобул , Крила мрій моїх
21.40, 03.50 Х.ф.«Червона скрип-

ка» +12 
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Розлучення по фран-

цузьки» +16

Íедіëя, 28 ëюòого
06.00, 20.00, 03.00 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 Українські традиції
09.00, 15.30, 21.45 Древо
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Український гастротур
16.00 Майстер-клас з Н. 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.«Кохаючись» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Червона скрипка» +12

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 22 ëюòого
6.15 М/ф «Тредичіно» 
6.25 Цикл «Українська абетка 

всесвіт першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини 
9.15 Крутий заміс
9.45 Енеїда.
10.30 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/п « Планета інновацій» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф « Тредичіно» 
14.00 М/ф « Хто в лісі хазяїн» 
14.10 М/ф «Рукавичка» 
14.20 М/ф « Оленятко Білі Ріжки»
14.30 М/ф « Паперовий змій» 
14.40 «Шо? Як? «
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Освітній маркер 
18.45 Небезпечна зона
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «ЕкоЛюди»
20.05 ВУКРАЇНІ 
20.55 «ЕкоЛюди»
21.00 Крутий заміс 
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Д/ф «З України до Гол-

лівуду»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.30 Загадки чернівецьких атлантів
0.35 Д/ф «Будинок «Слово» 

Віâòороê , 23 ëюòого
6.00 Додолики
6.15 М/ф «Історія про дівчинку 

,яка наступила на хліб»
6.25 Цикл «Українська абетка 

всесвіт першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень 
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф « Справжній ведмедик» 
14.00 М/ф «Справа доручається 

детективу Тедді» 
14.10 М/ф «Козлик та його горе»
14.20 М/ф «Парасолька у цирку»
14.30 М/ф «Найменший»
14.40 «Шо? Як? «
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Еко-люди
20.05 ВУКРАЇНІ 
21.00 Крутий заміс
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Освітній маркер 
21.45 Еко-люди
22.00 Т/с «Історії великого ко-

хання» 
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.20 Загадки чернівецьких атлантів
0.25 Х/ф «Лісова пісня» 

Ñереда, 24 ëюòого
6.00 Додолики
6.15 М/ф «Історія одного поро-

сятка»
6.25 Цикл «Українська абетка 

всесвіт першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень 
10.30 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/с «Неймовірні винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Кіношкола вдома 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф «Як Козаки Олімпійця-

ми Стали»
14.10 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»
14.20 М/ф «Коп і Штик -завзяті 

кроти» 
14.30 М/ф «Жив собі чорний кіт» 
14.40 «Шо? Як? «
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Сильні
20.05 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Задача з зірочкою 
21.35 Еко-люди
21.45 Пишемо історію
22.00 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Загадки чернівецьких атлантів
0.20 Д/ф «Клітка для двох»
1.20 Д/ф «Кіноперформанс. На-

родний Малахій!»

Чеòâер, 25 ëюòого
6.15 М/ф «Івасик Телесик»
6.25 Цикл «Українська абетка 

всесвіт першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Енеїда.
10.35 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/с «»Неймовірні винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф «Як козаки сіль ку-

пували»
14.00 М/ф «Подарунок»
14.10 М/ф «Дострибни до хма-

ринки»
14.20 М/ф «Дівчинка та зайці»
14.30 М/ф «Лис і Дріздк»
14.40 «Шо? Як? « 
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 ЗаАрхівоване 
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Еко люди
20.05 Крим .Реалії
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Х/ф «Лісова пісня»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.20 Д/ф «АУ» 
1.20 Д/ф «Крихка свобода» 

П’яòíиця, 26 ëюòого
6.15 М/ф «Ведмедик і т ой,хто 

живе в річці» 
6.25 Цикл «Українська абетка 

всесвіт першосвіт»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 16.00, 17.00, 20.40 

Новини
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Обличчя 
10.30 Культ.Особистості
10.45 Т/с «Гранд готель»
12.10 Геолокація: ВОЛИНЬ
12.40Д/ц «Супер - чуття» 
13.05 Д/с «»Неймовірні винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кіношкола вдома
13.50 Піщана казка 
13.55 М/ф «Як Петрик Пяточкін 

слоників рахував»
14.00 М/ф «Як їжачок шубку 

міняв»
14.10 М/ф «Колосок 
14.20 М/ф «Козлик та ослик» 
14.30 М/ф «Казка про жадібність» 
14.40 «Шо? Як? « 
15.00, 16.10, 17.10 Суспільна студія
18.10 Країна пісень 
18.40 Буковинські загадки 
18.45 Шукачі пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 ЗміниТИ 
20.05 Спецпроєкт до Дня крим-

ського спротиву російській 
окупації

21.00 Д/ф «Крихка свобода» 
21.35 Люди Є 
21.45 Д/ф «Вибір» 
23.00 Д/ф «Крим, як це було»

 Ñóáоòа, 27 ëюòого
6.00 Д/ф «Заміновані вірністю»
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 

7.10, 8.10 Ранок на Суспільному.
Дайджест 

7.30 «Край пригод»
7.45 Роздивись 
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ.UA:Во-

линь
9.15 Сьогодні. Головне 
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30 Енеїда 
11.30 Х\ф « Герой мого часу « 
12.50 ВУКРАЇНІ
13.20 Пліч-о-пліч
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Як козаки інопланетян 

зустрічали»
14.35 Мултфільм «Капітошко»
14.45 М/ф «Івасик Телесик» 
14.55 М/ф «Маленкий великий 

пес»
15.05 Додолики 
15.20 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.45 Загадки чернівецьких ат-

лантів
16.00 Маршрутом змін 
16.10 Антропологія 
16.45 Х/ф «Сквот 32» 
18.30 Крутий заміс 
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя 
19.50 Ток-шоу «Зворотний відлік»
21.30 Х/ф «Вінсент на шляху до 

моря» 
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів
00.00 ВУКРАЇНІ 
0.25 Х\ф « Герой мого часу « 
1.40 Д/ф «Клітка для двох»

Íедіëя, 28 ëюòого 
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 

13.35 Відтінки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Котигорошко»
14.30 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.35 М/ф «Лисичка з качалоч-

кою» 
14.45 М/ф «Кривенка качечка» 
14.55 М/ф «Лежень»
15.05 Додолики 
15.20 Піщана казка
15.30 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Пліч -о-пліч 
16.25 Разом 
17.00 Х/ф «Яків «
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 ат-

лантів
23.00 Розсекречена історія
23.55 Загадки чернівецьких ат-

лантів
0.00 Артефакти
0.25 Х/ф «Тіні забутих предків»
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бУлочки М'які, як пУх
ПОТРІБНО: 1 скл. кефіру, 0,5 скл. олії, 1 

пак. сухих дріжджів, 1 ч. ложка солі
1 ст. ложка цукру, 3 скл. борошна.
ПРИГОТУВАННя: кефір змішати з олією 

й трохи підігріти, додати сіль і цукор, бо-
рошно просіяти і змішати з дріжджами, вли-
ти поступово кефірну суміш, замісити тісто, 
накрити і поставити в тепло на 30 хвилин. 
Поки тісто буде підходити, можна приготу-
вати начинку. Деко застелити промасленим 
папером, сформувати пиріжки, укладати на 
деко швом догори. Поки нагрівається ду-
ховка. дати їм трохи постояти (хвилин 10), 
потім змастити пиріжки яйцем. Випікати за 
температури 180-200 градусів до золоти-
стого кольору.

До слова, з цього тіста можна пекти абсо-
лютно все: піцу, пиріжки, булочки (в тісто 
можна додати ваніль, трохи більше цукру 
і трохи розтопленого маргарину). Тісто 
завжди виходить. Якщо вам здасться, що за 
30 хвилин воно підійшло не надто сильно, 
не турбуйтеся, так і повинно бути, це тісто 
піднімається при випічці.

пиРіжки На ВоДі й У ВоДі
ПОТРІБНО: 2 скл. холодної води, 2 ст. л. 

олії, 2 ст. л. цукру, 30 г дріжджів, на кінчику 
ч. л. солі. 

ПРИГОТУВАННя: замішуємо тісто, підси-
паючи борошно, але не дуже круте. Заміша-
не тісто кладемо в поліетиленовий пакет, 
витісняємо повітря і зав’язуємо вузликом. 
Опускаємо пакет з тістом у відро і заливає-
мо холодною водою. Через 35-40 хвилин ті-
сто спливе на поверхню. Викладаємо тісто в 
мисочку, беремо частками, ліпимо пиріжки, 
змочуючи руки у воді, смажимо на олії.

сиРНі пиРіжки 
За 15 хВилиН

ПОТРІБНО: 600 г борошна, 4 ст. л. цукру, 2 
яйця, 50 г маргарину, 250 мл молока (можна 
замінити кефіром), 1 ч. л. солі, 2 ч. л. сухих 
дріжджів, ванільний цукор. 

ПРИГОТУВАННя: начинка до цих пиріж-
ків підійде будь-яка: м'ясний фарш, паштет, 
стегенця, цибуля й зелень, варення, капуста, 
гриби, сир, шоколад і т.д. Для приготування 
тіста потрібно дріжджі розвести в теплому 
молоці або воді з додаванням 1 ст. л. цукру. 
Дати їм ожити (дріжджам), і, як почнуть пі-
нитися, можна робити тісто. Для цього змі-
шати всі інгредієнти і замісити тісто. Якщо 
буде рідкувате, додати ще борошна. Тісто 
не повинно прилипати до рук. Поставити 
в тепле місце підходити години на 2-2,5. 
Обім’яти двічі, на третій - можна ліпити і 
пекти. Пиріжки викласти на деко, застелене 
пекарським папером, змастити яйцем і по-
ставити в розігріту духовку на 200 градусів 
до зарум'янювання.

кРУасаНи
ПОТРІБНО: 500 г борошна, 15 г дріжджів, 

200 г вершкового масла, 100 мл молока, 1 
чайна ложка солі, 1 ст. ложка цукру, 1 яйце, 
250 г шоколаду (білого або чорного).

ПРИГОТУВАННя: дріжджі розмішати з 
трьома столовими ложками теплого моло-
ка, додати трохи борошна й залишити на 

півгодини. Решту борошна змішати з од-
нією половиною порції вершкового масла, 
сіллю, цукром і молоком, ретельно все пе-
ремішати й додати до опари. Замісити тісто, 
накрити його рушником і поставити в про-
холодне місце на дві години.

Тісто розкачати прямокутником, роз-
класти по ньому подрібнене масло, загну-
ти бокові сторони до середини. Розкачати, 
скласти втроє і знову розкачати. Потім зно-
ву скласти втроє й поставити на 20 хвилин 
у холодильник. Повторити цей процес двічі.

Коли тісто готове, розкачати його прямокут-
ником завтовшки три міліметри, розрізати на 
12 рівних трикутничків. На кожний трикутник 
покласти по 2 часточки шоколаду, закрутити 
трубочкою, починаючи з вузької сторони.

Покласти їх на лист, застелений папером 
для випікання, й випікати в розігрітій до 
200 градусів духовці близько 20 хвилин.

ДЛя НАЧИНКИ круасанів можна брати 
шоколад, згущене молоко варене (іриску), 
джем, повидло тощо.

ВаТРУшки З сиРоМ і МакоМ
ПОТРІБНО: 2 скл. і 1 ч. л. борошна, 4 яйця, 

2 ст. л. вершкового масла, 3 ст. л. меду, 6 ст. л. 
маку, 50 г родзинок, 1 ст. л. соку лимона, 0,5 
скл. цукру, 0,5 скл. молока, 0, 25 ч. л. солі, 10 г 
сухих дріжджів, 200 г сиру, цедра половини 
лимона. 

ПРИГОТУВАННя: розвести дріжджі в те-
плому молоці. Додати сіль, цукор і 2 яйця, 
перемішати. Всипати 2 скл. просіяного бо-
рошна і вимішувати 8-10 хв. 

Додати в тісто вершкове масло кімнатної 
температури, злегка перемішати , Через 
2-2,5 год., коли тісто підніметься, обім'яти 
його і залишити під плівкою на 40-50 хв. 

Ізюм промити теплою водою. Сир розтер-
ти з цукром, додати 1 яйце, борошно та ро-
дзинки. Перемішати. 

Мак промити в теплій воді, відкинути на 
дрібне сито. Покласти мак в каструлю, до-
дати мед і варити на маленькому вогні 10 
хв., безперервно помішуючи. Зняти з вогню 
і остудити. 

Тісто обім'яти ще раз, викласти на при-
сипану борошном поверхню, розкачати в 
джгут товщиною 5-6 см. Розрізати на 10 рів-
них шматочків і скачати з них кульки. 

Деко присипати борошном. Викласти на 
нього кульки з тіста на відстані 5 см. Зроби-
ти в кульках заглиблення. Покласти на по-
ловину ватрушок начинку із сиру, на решту 
- начинку з маку. Навколо маку укласти за 
допомогою кулінарного мішка сир. Накрити 
деко з ватрушками рушником і залишити 
на 30 хв. Змастити ватрушки злегка збитим 
яйцем. Поставити в розігріту до 180°С ду-
ховку на 40 хв. Готові ватрушки присипати 
цукровою пудрою. 

бУлочки З коРиЦЕю
ПОТРІБНО: 500 г борошна, 200 мл моло-

ка, 100 г вершкового масла, 10 г дріжджів, 
100 г цукру, 1 яйце, 2 ст. ложки кориці, щіпка 
солі.

ПРИГОТУВАННя: розвести в теплому мо-
лоці 1 ст. ложку цукру, дріжджі, 1 ст. ложку 
борошна і залишити на 15-20 хвилин.

Додати в опару борошно, сіль, потім 3/4 
м'якого вершкового масла і замісити тісто.

Тісто має вийти м'яке і ніжне. Залишити 
тісто під плівкою в теплому місці на 1-1,5 го-
дини, щоб воно підійшло.

Змішати корицю з цукром. Готове тісто 
ще раз обім’яти руками і розкачати у пласт 
прямокутної форми.

Відступити 1 см від одного краю тіста, рів-
номірно змастити всю поверхню тіста роз-
топленим вершковим маслом, що залиши-
лося, і посипати сумішшю кориці з цукром.

Загорнути тісто в рулет, зліплюючи зали-
шений не змащений маслом край.

Нарізати рулет на однакові по товщині 
булочки.

Викласти булочки з корицею на застеле-
не папером для випікання і змащене маслом 
деко на відстані приблизно 5 см одну від од-
ної, щоб при випіканні вони не злиплися.

Накрити булочки рушником і залишити 
на 20-30 хвилин для підйому.

Потім змастити кожну булочку збитим 
яйцем.

Випікати булочки з корицею у розігрітій 
до 200-210°С духовці 20-25 хвилин до золо-
тистого кольору.

ЗаВиВаНЕЦЬ З МакоМ

ПОТРІБНО: для тіста - 3скл. борошна, 180 
мл. теплого молока,150 г маргарину або 
масла (розтопити і остудити), 6 жовтків, 45 
г дріжджів, 6 ст. л. цукру,1,5 ст. л. олії, ½ ч. л. 
солі, 1,5 ст. л. спирту або горілки,1 уп. ваніль-
ного цукру.

ДЛя НАЧИНКИ: макова маса – 500 г маку 
запарити і втерти (перекрутити двічі на м'я-
сорубці через дрібне ситечко), 200 г цукру, 
100 г родзинок, 50 г посічених горіхів, 1 ст. л. 
меду, мигдальний аромат, 6 білків.

ПРИГОТУВАННя: дріжджі розчинити в 
теплому молоці з 1 ст. л. цукру і залишити 
на 15 хвилин. Замісити тісто, в кінці замісу 
додати розтоплене масло. Залишити в теплі 
на 1 годину.

Для приготування начинки білки збити 
на густу піну з цукром і додати до макової 
маси. Тісто поділити на три частини, розка-
чати на пергаментному папері і змастити 
маком (краї тіста не змащувати маком). З 
одного боку піднімаючи пергамент, - згор-
нути тісто в рулет, а потім загорнути його 
в пергаментний папір, залишивши по 3см. 
вільного місця по краях.

Пекти при температурі 180 гр. 30-40 хви-
лин. Полити люкером: ½ скл. цукру-пудри 
розтерти з 3 ст. л. гарячої (кип'яченої) води.

бУлочки іЗ ЗаВаРНиМ кРЕМоМ
ПОТРІБНО: 250 мл води, 100 г вершково-

го масла, 30 г кукурудзяного крохмалю, 7 г 
дріжджів, 60 г сухого молока, 220 г цукру, 0,5 
ч. л. солі, 3 яйця, 550 г борошна, ванілін, 350 
мл молока. 

ПРИГОТУВАННя: спочатку приготувати 
крем. Змішати 40 г сухого молока, 2 яйця, 
ванілін, крохмаль, 120 г цукру. Все гарнень-
ко збити віночком в однорідну масу. Молоко 
з вершковим маслом нагріти. Влити в яєчну 
суміш половину гарячого молока, розміша-
ти віночком до однорідності. Вилити яєчну 
суміш в молоко, що залишилося, акуратно і 
ретельно перемішати і варити на слабкому 
вогні, помішуючи, поки маса не загусне. За-
крити плівкою і залишити остигати.

Приготувати тісто. Змішати сухе молоко, 
цукор і 50 г вершкового масла, борошно з 
дріжджами, яйце, додати воду, посолити за 
смаком. Поставити в тепле місце, щоб пі-
дійшло. Тісто має збільшитися в 2 рази.

Тісто розділити на 18 рівних частин. Роз-
качати в овал. Покласти крем і скрутити в 
рулет. Змастити яйцем булочки і посипати 
кунжутом. Покласти на деко, застелене па-
пером для випікання. Випікати в печі, розі-
грітій до 180 градусів 30-40 хвилин.

каРТопляНі Рогалики
ПОТРІБНО: 200 г картоплі, 100 г борошна 

(якщо картопля водяниста, можна збільши-
ти кількість до 150 г, сіль і перець за смаком, 
100 г твердого сиру.

ДЛя НАЧИНКИ: 100 г різаного брусочка-
ми «Пармезану» (можна замінити на інший 
з твердих сортів).

ПРИГОТУВАННя: картоплю відварити 
до повної готовності в мундирі. Якщо від-
варити в молоці, вийде ще краще і навіть 
незвично. Після цього картоплю очистити і 
розтовкти. Сир потерти на середній тертці. 
До нього домішати борошно, спеції за сма-
ком. Далі до суміші додати картоплю і замі-
сити тісто для рогаликів. Розкачати карто-
пляне тісто в невеликий прямокутник. Його 
потрібно поділити на трикутники рівного 
розміру. Приблизно до центру кожного три-
кутника від широкої сторони невеликою 
смужкою викладаємо нарізаний соломкою 
«Пармезан». Залишилося лише нагріти ско-
вороду і вилити в неї олію! Коли олія нагрі-
ється, кожен рогалик обсмажуємо до появи 
золотистої скоринки. Наша страва готова! 
Просто промокніть готові рогалики паперо-
вим рушником, щоб позбутися надлишків 
олії. Можна подавати до столу!

Печемо Пиріжки
оригінальних 

рецептів випічки, які 
сподобаються усім

щоб вдалися 
смачні пиріжки

• Коли займаєтеся приготуванням 
дріжджового тіста, змастіть руки рос-
линною олією, щоб воно не прилипало.

• Щоб тісто було повітряним, вико-
ристовуйте просіяне борошно. Воно 
тоді насититься киснем і буде достатньо 
пухке.

• Під час приготування тіста рідину не-
спішно додавайте в борошно і добре все 
перемішуйте, а не навпаки. 

• Дуже тонке тісто важко викласти на 
деко. Попередньо посипте його борош-
ном, обгорніть ним качалку і акуратно 
над деком викладайте, тоді воно зали-
шиться цілим і не порветься. 

• Не круте, в'язке тісто дуже просто 
розкачується, якщо його накрити перга-
ментом, а потім розкачувати. 

• Ні в якому випадку не змащуйте ша-
роване тісто яйцем, в результаті воно 
вийде, як сухар і втратить легкість. 

• Якщо ви хочете, щоб кекс отримав 
яскраве жовте забарвлення, додайте в 
жовтки трішки солі, ретельно їх збийте і 
поставте на 6 годин в холодне місце.

• Якщо ваше тісто після випікання при-
пеклося до сковороди, то потримайте її 
під холодною водою кілька хвилин. Піс-
ля цієї нехитрої маніпуляції тісто легко 
відстане від сковороди. 

• Якщо під час приготування тіста ви 
використовуєте маргарин, воно довго 
зберігатиме свіжість та м'якість.

• Під час приготування тіста, особливо 
дріжджового, ні в якому випадку не мож-
на стукати і шуміти, бо тісто не виросте. 

• Ємність, в якій готувалося тісто, слід 
вимивати спочатку під струменем хо-
лодної, а потім гарячої води.

Топ-10
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Відповідно до постанови КМУ від 25.05.2011 
р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення проектів мі-
стобудівної документації на місцевому рівні» та 
Закону України «Про стратегічну екологічну оцін-
ку», Підгороднянська сільська рада повідомляє про 
початок процедури розгляду та врахування пропо-
зицій громадськості у проекті детального плану 
території та розділу “Охорона навколишнього при-
родного середовища”.

Повна назва документа державного плануван-
ня: Детальний план території земельної ділянки, 
загальною площею 0,2000 га, для розміщення, 
комплексу придорожнього сервісу в с. Підгородне 
Тернопільського району Тернопільської області.

Прийняття рішення про затвердження містобу-
дівної документації покладається на Підгороднян-

ську сільську раду Тернопільського району Терно-
пільської області.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку», громадське обго-
ворення проекту Детального плану та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня оп-
рилюднення повідомлення в друкованих засобах 
масової інформації та триватиме до 22 березня 
2021 року.

Громадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) зауваження і 
пропозиції до проекту Детального плану та розділу 
“Охорона навколишнього природного середовища”.

Ознайомитися з проектом детального плану та 
розділом “Охорона навколишнього природного се-
редовища”, екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується 

документа державного планування, подати свої 
зауваження та пропозиції можна до Підгороднян-
ської сільської ради.

Строк подання зауважень та пропозицій здійс-
нюється до 22 березня 2021 року.

Пропозиції та зауваження, подані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій 
держави походження щодо проекту детального 
плану території не вимагається згідно з чинним 
законодавством.

Громадське обговорення детального плану 
території відбудеться 23 березня 2021 року за 
адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, 
с. Підгородне.

Місце проведення: приміщення сільського 
клубу. Початок о 12:00.

поВіДоМлЕННя
про оприлюднення проекту документа державного планування, звіту про стратегічну 

екологічну оцінку та про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

В Україні створюють 
інспекцію, яка 

контролюватиме якість 
комунальних послуг

Державна житлово-комунальну 
інспекція з’явиться в Україні. 
Вона контролюватиме якість 

комунальних послуг та економічне 
обґрунтування тарифів. Про це 
під час Всеукраїнського форуму 
«Україна 30. Платіжка» заявив 
міністр розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов.

«Це буде арбітр у відносинах споживача з 
виконавцями послуг, і позитивний ефект від 
її роботи відчує, у першу чергу, кінцевий спо-
живач», – сказав міністр.

Інспектори зможуть здійснювати як пла-
нові, так і позапланові перевірки на основі 
звернень споживачів.

«До прикладу, інспекція зможе переві-
ряти економічне обґрунтування тарифів на 
комунальні послуги, та головне слідкувати 
за якістю цих послуг: якістю теплопостачан-
ня, водопостачання, водовідведення, пово-
дження з побутовими відходами, управлін-
ня багатоквартирними будинками. А також 
об’єктивно оцінювати технічний стан мереж 
та системі комунальних об’єктів», – зазначив 
Чернишов.

Він повідомив, що наприкінці листопада у 
Верховній Раді зареєстровано два законопро-
єкти, розроблені за активної участі Мінрегіо-
ну, щодо створення Державної житлово-кому-
нальної інспекції.
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Овен 
Самотні люди шу-

катимуть другу по-
ловинку, однак через 
розбiрливiсть не змо-
жуть знайти постійного 
партнера.

Телець 
Фінансові питання 

не будуть настільки 
гострими, якщо у вас є 
деякi заощадження. Це 
дозволяє не думати про 
завтра.

Близнюки 
Ви вмiєте працюва-

ти, завдяки чому вда-
ється заробляти при-
стойнi грошi. Є нагода 
здійснити ваші мрії.

Рак 
Вам треба визначи-

тися. Якщо намагати-
метеся реалізуватися в 
кiлькох проєктах, то мо-
жете не досягти нічого.

лев 
У вашому життi вiд-

будуться деякi змiни. Це 
може бути нова посада 
або нова робота. Вихiд-
нi радимо провести в 
родинному колi.

Діва 
Не варто розрахову-

вати на прихильність 
долі або чиюсь допо-
могу. Працюючи над 
новим проєктом, ви 
зможете заручитися 
пiдтримкою iнвесторiв.

ТеРези 
Варто навчитися 

прощати людей, це до-
поможе вам уникнути 
багатьох проблем. Умiй-
те визнавати помилки i 
першими йдiть на ком-
промiс.

СкОРпіОн
Щоб налагодити 

особисте життя, дове-
деться зосередитися на 
людині, вiд якої ви хоче-
те добитися взаємності. 
Доведеться навiть по-

жертвувати кар’єрою.
СТРілець 

Сутички з конкурен-
тами можуть закінчи-
тися для вас плачевно. 
Якщо ви пройдете всі 
випробування, то змо-
жете досягти успiху.

кОзеРіг
Кохання і злагода 

пануватимуть у стосун-
ках. На роботі очікуйте 
прибутків і нових про-
єктів, де ви зможете 
проявити свої таланти. 

вОДОлій 
Фінансове станови-

ще бажає кращого, тож 
купуйте лише речі, не-
обхідні для досягнення 
конкретної мети.

РиБи 
Бiзнес потребує до-

даткових коштiв, мож-
ливо, доведеться брати 
кредити. Якщо прояви-
те кмітливість - залучи-
те багатих iнвесторiв.

ГОРОСКОП з 17 по 23 лютого

Вітаємо!
Люблячу дружину, добру маму та

 щиру бабусю, ніжну прабабусю
  Галину Іванівну Мечик

із села Великі Вікнини на Збаражчині
з Днем народження, 

який вона святкувала 14 лютого!

Прийміть же від нас вітання найкращі, 
Бажаєм спокою, радості, щастя!
Щоб лихо й хвороби завжди обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Живіть нам на радість у спокої й мирі.
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба. 
Днів лише гарних, здоров’я міцного,
Більше веселого, менше – сумного.
Хай серденько наповниться теплом,
Хай ангел захистить його крилом.
Хай легко Вам буде, хай добре живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай тішать правнуки, онуки й діти,
Щоб Ви могли їх успіхам радіти.
Хай Божа ласка осяває путь,
Хороші люди завжди поруч йдуть.

З повагою і любов’ю - чоловік Іван, дочки - 
Світлана, Лариса, Люба, Мирослава із сім’ями, 
сини - Микола, Олександр із сім’ями, 16 онуків, 

4 правнуки і вся велика родина.

Вітаємо!
Любу донечку   

Еміліану Іванівну Нечипорук
 із села Котюжини на Збаражчині

із 6-річчям, яке вона буде 
святкувати 18 лютого!

Сонечко наше, зі святом вітаєм!
І від щирого серця Тобі ми бажаєм:
Міцного здоров’я, у щасті зростати
Не знати печалі, турботи не мати.
 Нехай кожен день буде схожим
                                          на казку,
Батьки хай дарують підтримку і ласку.
Хай здійсниться все, що ти побажаєш,
Омріяні іграшки Ти нехай маєш,
Щоб з друзями весело було Тобі грати,
На радості крилах щоб завжди літати!
Хай сонця проміння шлях Твій осяє,
Господь в починаннях завжди помагає!
З неба веселка нехай усміхнеться,
Все дуже добре у Тебе складеться. 
Бажаєм Тобі щирих друзів й утіх,
Рости нам на втіху і радуй усіх!

З любов’ю - мама Мирослава, тато 
Іван, сестри Тетяна і Катерина, брат 

Владислав, тітка Лариса із сім’єю, бабуся 
Галина, дідусь Іван, і вся велика родина.

Вітаємо!
ФГ «Вікторія-92» Козівського 

району вітає своїх працівників – 
іменинників лютого

Михайла Мельника, Ігоря 
Ковальчука, Василя 

Головацького
з Днем народження!

 Нехай  летять  собі  літа,
Нам  зупинити  їх  не  вдасться.
Хай  буде  істинна проста:
Чим  більше  літ - тим більше  щастя!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла, 
А радість жила в кожній днині!
То ж зичим здоров’я багато-багато,
Хай  щастя  і  мир  залишаються в хаті
Легкою  хай  буде  життєва  дорога, 
Опіка і ласка від Господа  Бога.
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