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23 січня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 

6-7, вдень 4-6 градусів мо-
розу. Схід сонця - 7.58, захід 
- 16.59. 

24 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 7-8, вдень 6-7 градусів 
морозу. Схід сонця - 7.57, за-
хід - 17.01. 

25 січня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 
7-9, вдень 4-5 градусів мо-
розу. Схід сонця - 7.56, захід 
- 17.03. 

26 січня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 
4-7, вдень 3-4 градуси морозу. 

Схід сонця - 7.55, захід - 17.04. 
27 січня - хмарно, без 

опадів, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 2-5 градусів 
морозу. Схід сонця - 7.54, за-
хід - 17.06. 

28 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 

вночі 3-5, вдень 4-5 градусів 
морозу. Схід сонця - 7.53, за-
хід - 17.08. 

29 січня - хмарно, можли-
вий сніг, температура пові-
тря вночі 1-4, вдень 1-3 гра-
дуси морозу. Схід сонця - 7.51, 
захід - 17.09. 

Погода  
в Тернополі  
й області

Рекордне 
єднання

На мості через Збруч зібрали три 
тисячі українських прапорів

7 
стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Як мати 
з донькою…

Якщо президентські вибори виграє популізм - програє Україна

10-11 стор.8 стор.

Казковий світ 
Ольги Князь
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«Вірмо - Україна не зійде з 
власного шляху, який обрала. 
Вірмо - українці схилять свою 
голову тільки вшановуючи сво-
їх героїв, і ні перед ким іншим. 
Вірмо - ми точно подолаємо 
усі труднощі і дійдемо до мети. 
Мети, яка полягає у побудові 
вільної, незалежної і справед-
ливої держави, члена Європей-
ського Союзу та НАТО», - сказав 
Глава держави під час виступу 
на заході, присвяченому четвер-
тій річниці вшанування захис-
ників Донецького аеропорту.

«Вічна пам'ять полеглим 
захисникам Донецького ае-
ропорту. Ніколи не забудемо 
героїчного подвигу і не проба-

чимо ворогу. І не зрадимо того, 
у що віримо і за що боремося», 
- також наголосив він.

«Дай Боже, щоб одного 
вже мирного дня на мирному 
і звільненому Донбасі всі ми з 
вами зібралися на злітній сму-
зі Донецького аеропорту. Біля 
його терміналів. Біля знаме-
нитої вежі. Щоб ми стали там і 
просто помовчали. Просто по-
стояли, вслухаючись у відлун-
ня жорстоких боїв. І щоб хоча б 
на секунду уявили і пропусти-
ли через себе те, через що про-
йшли наші воїни-«кіборги», - 
додав Петро Порошенко.

Президент висловив віру в 
те, що захоплені ворогом зем-

лі будуть звільнені, повернуті 
під український прапор і те-
риторіальну цілісність нашої 
держави буде відновлено.

«Відбудуємо аеропорт Доне-

цька, і на його високій диспет-
черській вежі завжди майорі-
тиме український прапор, який 
«кіборги» піднімали знову і 
знову під кулями і снарядами. 

Аеропорт стане кращим, сучас-
нішим. Там злітатимуть і сіда-
тимуть літаки звідусіль. І за-
вжди будемо пам’ятати наших 
героїв», - сказав Глава держави.

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Українці схилять 
голову, тільки вшановуючи своїх Героїв, 

і ні перед ким іншим» 
Президент Петро Порошенко 
наголошує, що Україна та її громадяни 
пам’ятатимуть героїв, які стали на 
захист рідної землі, не пробачать 
ворогу завданого болю і втрат і ніколи 
не змінять обраного шляху.

Бучацька ратуша - унікальна 
пам’ятка архітектури середини 
XVIII століття. Вона належить до 

найвишуканіших в Україні будівель 
адміністративного призначення. 
Побудована в 1750 – 1751 роках 
двоповерхова будівля з 90-х років 
потребувала реконструкції. 

На сьогоднішній день тривають ремонтні 
роботи зовні та всередині приміщення. Тепе-
рішній стан пам’ятки архітектури оглянув голо-
ва ТОДА під час робочої поїздки у Бучач.

«Цю ратушу реконструювали 10 років. Та 
лише зараз у роботах помітне пожвавлення. 
Зокрема встановлюють плафони, стелиться 
паркет. Це свідчить про те, що ті речі, які ми 
планували, в нас на очах реалізовуюються. Важ-
лива архітектурна пам’ятка відродиться завдя-

ки спільним зусиллями державного та місцево-
го бюджетів», - прокоментував Степан Барна. 

Додамо, що вже в березні будівлю можна 
буде використовувати за призначенням. Сюди 
планують перенести деякі експонати з місцево-
го художнього музею.

СТЕПАН БАРНА: «Завдяки спільним зусиллям 
державного та місцевого бюджетів відродиться 

важлива архітектурна пам’ятка» 

Головне управління ДФС у Тернопіль-
ській області нагадує, що єдиний соціаль-
ний внесок на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування (далі - ЄВ) 
- це консолідований страховий внесок в 
Україні, збір якого здійснюється у системі 
загальнообов’язкового державного страху-
вання в обов’язковому порядку та на регу-
лярній основі.

Із 1 січня 2019 року зріс розмір міні-
мальної зарплати - 4173 гривні, а отже змі-
нюється мінімальна та максимальна сума 
ЄВ.

Мінімальний страховий платіж із ЄВ у 

цьому році складає 918,06 гривень (4173х 
22%).

Із 2018 року максимальна база нараху-
вання ЄВ дорівнює 15 розмірам мінімальної 
зарплати, з 01.01.2019 року - це 62595 гри-
вень. Тож максимальний страховий внесок 
у 2019 році становить 13770,90 гривень.

Зміна розміру мінімальної зарплати у 
2019 році, принаймні, згідно із Законом про 
держбюджет, не запланована. Відповідно, 
як мінімальна, так і максимальна сума ЄВ 
протягом усього року не змінюватиметься.

Сектор комунікацій Головного 
управління ДФС в області. 

Про це свідчать результати екологіч-
ного рейтингу, опублікованому в журна-
лі «Фокус».

Перше місце – у Чернівецької області, 
її загальний бал – 53,5, викиди забруд-
нюючих речовин – 0,4 т/кв. км, а очікува-
на тривалість життя – 73,3 роки.

«Тут немає таких великих промисло-
вих комплексів, як на Сході країни, тобто 
головних забруднювачів навколишнього 
середовища», – пояснили укладачі рей-
тингу.

Наступні ж 5 місць у рейтингу посіли 
Івано-Франківська, Рівненська, Терно-
пільська, Закарпатська, Волинська об-
ласті.

На «дні» рейтингу Донецька і Дні-
пропетровська області. На Донеччині 
викиди становлять 29,6 т на кв. км, що 
в 74 рази більше, ніж у Чернівецькій. А 
в Дніпропетровській області очікувана 
тривалість життя – 70,2 роки, що на 3 
роки менше, ніж у найчистішому регіоні 
України.

Єдиний внесок у 2019 році Тернопільщина – у топ-5 найбільш
 екологічно чистих регіонів України
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У День Соборності - 22 
січня символічну 
акцію єднання, 

організовану районними 
та обласними осередками 
ВО «Батьківщина» провели 
мешканці Тернопільської та 
Хмельницької областей. 

Активісти Тернопільської та 
Хмельницької обласних організацій 
пронесли синю та жовту частини 
державного прапора через свої тере-
ни і зустрілися на мості, що пролягає 
через річку Збруч. Тут учасники ак-
ції з’єднали два полотна, утворивши 
синьо-жовтий стяг.

Опісля священнослужителі з Тер-
нопільщини і Хмельниччини роз-
почали спільну молитву за мир та 
єдність України. До урочистостей з 
нагоди Дня соборності приєдналися 
громадські діячі, учасники січневої 
акції 1990-го, а також виконавці.

— В січні 1990 року ми приїхали з 
«Ланцюга єдності», який розтягнувся 
від Івано-Франківська до Львова, від 
Львова — до Тернополя, від Терно-
поля — до Рівного, від Рівного — до 
Житомира і від Житомира — до Киє-
ва. Тоді в Тернополі на Співочому полі 
зібралося понад 50 тисяч людей, які 
брали участь у тій акції, — розповів 
один із учасників «Ланцюга єднос-
ті», громадсько-політичний діяч, ви-
конувач обов’язків директора музею 
національно-визвольної боротьби 
Тернопільщини Євген Філь. — У той 
час ми вперше з побратимом Васи-

лем Деревляним в області підняли 
червоно-чорний прапор. Багато лю-
дей підходили й запитували: «А що 
то за прапор?» А ми відповідали – це 
прапор Степана Бандери, ОУН. Так у 
Тернополі замайорів червоно-чорний 
стяг. 

«Нині ми стоїмо на історичному 
місці — біля річки Збруч, яка роками 
розділяла нас, українці, — наголосив 
голова Підволочиської районної ор-
ганізації ВО «Батьківщина» Микола 
Скуйбіда. — Під час розвалу імперій, 
які нами володіли, з’явився історич-
ний шанс утворити суверенну держа-
ву. Та життя підготувало українцям 
нові випробування. В останні роки 
перші особи держави не змогли роз-
прощатися з комуністичним мину-
лим, віддали ядерний потенціал, не 
отримавши гарантій безпеки, стали 

батьками та синами олігархату, зра-
дили майдан і вбили віру українців у 
майбутнє. Нині Україні потрібен силь-
ний політик, економіст із потужною 
командою, патріот держави, людина, 
яку знав би весь світ і поважав. Той, 
хто здатен побороти корупцію, зупи-
нити війну і знає, з яким політичним, 
економічним курсом вивести країну з 
прірви. В нас є такий політик. У Києві 
в День соборності відбувся з’їзд Все-
українського об’єднання «Батьківщи-
на», на якому наші делегати висунули 
кандидатом у президенти Юлію Тим-
ошенко». 

До слова, з ініціативи лідера ВО 
«Батьківщина» тисячі українців взя-
ли участь в утворенні всеукраїнсько-
го ланцюга єднання, як це було у 1990 
році.

К. ВЕРБІВСЬКА.

Олег Ляшко йде в президенти. Його 
кандидатуру одноголосно підтримали 
півтори тисячі делегатів ХХІІ з’їзду Ради-
кальної партії, які зібралися у Києві з усіх 
куточків України. Львівські вчителі, марі-
упольські волонтери, черкаські фермери, 
рівненські лікарі, митці та люди з інвалід-
ністю - побажали лідеру РПЛ перемоги на 
виборах 31 березня. 

“Для мене президентські повноважен-
ня – не самоціль, а інструмент, за допомо-
гою якого я наведу в Україні порядок. Ви 
забудете, як про страшний сон, про креди-
ти, бомжування і приниження, про розвал 
економіки та заробітчанство. Ми самодос-
татня країна, де люди можуть жити до-
стойно”, - заявив Олег Ляшко.

На з’їзді політик представив свою пе-
редвиборчу програму - План Ляшка з подо-
лання бідності та відновлення економіки 
шляхом підтримки національного вироб-
ника. “Перше і ключове – це зниження по-
датків для національного бізнесу. Модер-
нізація нашої промисловості та основних 
фондів, щоб ми менше платили за газ і 
отримували більшу заробітну плату. Під-

тримка середнього класу - українців, які 
будуть самі заробляти і яким не заважати-
ме держава. У людей повинні бути гроші, 
щоб купувати хліб із маслом, м’ясо, холо-
дильник і телевізор, одяг та іграшки своїм 
дітям. Тому план Ляшка – купуй українське, 
плати українцям, поважай українців!”, - по-
яснив кандидат в президенти.

Програмну промову Олега Ляшка пере-

рвало скандування: “Олег Ляшко - народ-
ний президент!”.

Відкрила з’їзд вчителька Олега Ляшка 
з яблунівської  школи-інтернату на Черні-
гівщині Галина Іванівна Архипенко. Каже, 
Олег Ляшко змалечку був лідером для од-
нолітків та мав повагу серед вчителів. Полі-
тик пригорнув жінку до себе та подякував 
їй за турботу: “Ми маємо зробити так, щоб 

у наших дітей була краща доля тут, в рідній 
Україні, щоб кожний так, як я - з дитячого 
будинку, з інтернату міг реалізувати себе в 
житті”, - емоційно промовив політик.

Також Олег Ляшко пообіцяв відновити 
смертну кару як тимчасовий надзвичай-
ний захід проти корупції, державної зради 
і тероризму. “На Хрещатику треба розстрі-
ляти 10 корупціонерів, і тоді інші не на-
важаться брати хабарі. Хочу сказати всім 
корупціонерам: я знайду вас з-під землі ра-
зом з вашими офшорами та майном. У вас 
є два місяці часу! Або ви зараз вернете все 
награбоване народу, або після президент-
ських виборів матимете справу зі мною!”, 
- попередив лідер РПЛ.

Підтримала і благословила кохано-
го чоловіка на перемогу дружина Олега 
Ляшка – Росіта. Вона закликала українців 
добре подумати перед тим, як робити до-
леносний вибір 31 березня, адже він ви-
значить долю країни на наступні 5 років. 
Олег Ляшко подякував дружині за віру та 
підтримку, які вона дарує йому 21-й рік по-
спіль, а всім присутнім побажав лише од-
ного: “Вперед до перемоги!”

Лідер РПЛ йде в президенти України

ОЛЕГ ЛЯШКО: 
«Я НАВЕДУ В УКРАЇНІ ПОРЯДОК»

На Тернопільщині підтримали 
ініціативу Юлії Тимошенко 

відновити «Ланцюг єднання»

На мості через Збруч
 зібрали три тисячі 

українських прапорів
З нагоди 100-річчя проголошення Акту 

возз’єднання Української Народної Республіки і 
Західно-Української Народної Республіки на межі 
Тернопільської та Хмельницької областей вста-
новили рекорд України. Понад три тисячі синьо-
жовтих стягів тримали в руках учасники акції.

Цьогоріч 100-річчя Соборності України на Тер-
нопільщині відзначили урочистостями у п'яти 
районах, які межують із Хмельницькою областю, 
під символічною назвою "Збруч - ріка єднання". Зо-
крема,  на мосту через річку Збруч між селом Гуків, 
що на Чемеровеччині, та селищем Скала-Подільска 
Борщівського району Тернопільської області утво-
рили символічний «ланцюг єднання». На мосту з 
двох частин склали знамено України, довжиною 
100 метрів. 50 м синього стягу було від Хмельнич-
чини та 50 м жовтого - від Тернопільщини, які ра-
зом символізують століття соборності.

Як святкувала Україна?
На честь свята в Києві на мосту Патона розгор-

нули 30-метровий прапор України. Учасники акції 
утворили живий ланцюг. Така акція проходить вже 
дванадцятий рік поспіль. Дві колони прямують з 
обох боків Дніпра та об'єднуються. Колона з ліво-
го берега Дніпра символізує Українську Народну 
Республіку, а з правого берега - Західно-Українську 
Народну Республіку.

Символічною акцією відзначили День Собор-
ності на межі Волині та Рівненщини. Активісти 
розгорнули кількасотметровий прапор України, 
який простягнувся від вказівників областей. 

В Ужгороді до Дня Соборності розгорнули 
100-метровий прапор. У Вінниці школярі влаштува-
ли флешмоб "Єдина країна". Діти утворили на площі 
слово "Соборність", розгорнули величезний прапор 
і заспівали гімн. Ще одну традиційну акцію провели 
вінницькі студенти разом з усіма охочими. На цен-
тральному мосту люди взялись за руки й утворили 
ланцюг, який поєднав лівий та правий береги Пів-
денного Бугу, символізуючи єдність країни.

Подібні акції пройшли по всій Україні. Симво-
лічне єднання влаштували і в Тернополі. Кілька 
сотень людей з національною символікою в руках 
також утворили живий ланцюг на центральних ву-
лицях міста. 
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У штабі працюють 
народні депутати 
та відомі 
громадські діячі

Так, начальником штабу 
призначений лідер Громадян-
ського руху «Хвиля», діючий 
нардеп та автор низки антико-
рупційних законів Віктор Чу-
мак. Його перший заступник 
– колишній депутат ВРУ, учас-
ник Майдану Олег Канівець. За 
стратегію виборчої кампанії та 
медійні комунікації відповідає 
лідер «Громадського руху «Рід-
на країна» Микола Томенко. 
Юридичний супровід кампанії 
на центральному та регіональ-
них рівнях курує голова Євро-
пейської партії України Микола 
Катеринчук. А організаційні 
питання та взаємодію з регіо-

нальними штабами забезпечує 
ще один заступник начальника 
штабу – Сергій Аверченко. Пра-
цювати з волонтерами та очо-
лювати напрямок збору коштів 
буде Єгор Фірсов. Заступником 
із загальних питань призначе-
но науковця Миколу Нещадима.

У команді Гриценка також 
громадські діячі Тарас Стецьків 
та Андрій Юсов. Відомий в ауди-
торській спільноті Олександр 
Денисюк відповідатиме за фі-
нанси. Політик Рустам Раупов 
візьметься за ведення кількох 
окремих проектів. Управлінці 
Віталій Цибульський та Іван 
Апаршин відповідатимуть за 
роботу з військовими та добро-
вольцями. А народний депутат 
Світлана Заліщук стане радни-
ком з міжнародних питань. 

Визначився Гриценко, 
якого 15 січня було офіційно 

зареєстровано кандидатом у 
президенти, і зі своїм офіцій-
ним представником у Центр-
виборчкомі. Ним став відомий 
адвокат Руслан Чорнолуцький. 

«Не маю жодних 
зобов’язань  
перед олігархами»

Гриценко розповів: кіль-
кість людей, які працюють у 
його штабі, не перевищує сотні 
– з урахуванням всіх, хто при-
йшов сюди після злиття п’яти 
демократичних сил – «Грома-
дянської позиції», «Хвилі», Єв-
ропейської партії України, «Рід-
ної країни» та «Альтернативи». 
При цьому, більшість з них пра-
цює на волонтерських засадах. 
У штаті ж – всього близько 20 
людей. Загальний зарплатний 
фонд штабу - близько 500 ти-

сяч гривень на місяць. При цьо-
му, Гриценко наголошує – ці 
гроші бере не в олігархів. 

«Не маю жодних зобов’я-
зань перед жодним олігархом. 
І не матиму» – запевнив він 
журналістів. І пояснив: будівлю 
орендує партія «Громадянська 
позиція». Виборчу кампанію 
фінансують за рахунок  член-
ських внесків та добровільних 
пожертв від симпатиків політи-
ка. А їх вистачає. Зокрема, серед 
дрібного і  середнього бізнесу: 
зміни, які пропонує підприєм-
цям кандидат, знаходять відгук 
серед людей, що займаються 
бізнесом. Все фінансування 
відбувається згідно з законом 
– і під пильним наглядом НАЗК, 
яка нещодавно перевіряла, хто 
і як перераховує кошти на ви-
борчу кампанію Гриценка. 
Гриценко показав 
журналістам  
свій кабінет

«Ми не будемо нагинати бю-
джетників, використовувати 
бюджетні кошти, як це робить 
дехто. Не будемо возити Томос 
зі священиками, використову-

ючи священні для українців 
речі задля власного піару. У нас 
нема і не буде тітушок для про-
вокування інших кандидатів – 
як це раз-по-раз роблять з нами 
під час поїздок регіонами. І в 
Одесі, коли постраждали люди, 
і десяток разів до і після того в 
інших містах. Ми ідемо на вибо-
ри з відкритим серцем – але і з 
зубами теж. Де треба – зможе-
мо захистити і себе,  і громадян, 
і кожен їхній голос», - завершив 
свій виступ Гриценко.

Далі журналісти отримали 
можливість пройтися по всіх 
кабінетах – починаючи з кабі-
нету Гриценка – до прес-служ-
би та аналітичного відділу. А 
також побачили, де працюють 
волонтери.

У штабі запевняють: такі зу-
стрічі  зі ЗМІ планують прово-
дити регулярно. Бо чесна, про-
зора та позитивна кампанія 
має бути такою не тільки на па-
пері, а й на ділі. Звідси – і реалі-
зація ідеї прозорого штабу. Яку, 
хотілося б вірити, підхоплять й 
інші кандидати у президенти.

За матеріалами видання 
«Обозреватель».

Гриценко представив 
команду і показав 
прозорий виборчий штаб

Команда Гриценка не припиняє 
дивувати. І 17 січня підкріпила заяви 
про власну відкритість реальними 
діями – запросила журналістів до 
свого новоствореного прес-центру 
та на презентацію Центрального 
виборчого штабу, який запрацював від 
моменту реєстрації Анатолія Гриценка 
кандидатом у президенти 15 січня. 

«Сьогодні – безпрецедентна подія. Ніколи такого не було, на жодних 
виборах – а ми зробимо. І сьогодні представимо наш штаб, щоб ви 
знали, хто і як вестиме мою президентську кампанію». Так розпочав 

презентацію власного виборчого штабу один з кандидатів у президенти, лідер 
партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. 
Схоже, команда Гриценка дійсно прагне продемонструвати відкритість і 
прозорість. І підкріпити цим головну ідею передвиборчої програми свого лідера 
– «Чесний президент служитиме людям!».

Згідно з 
результатами 
опитування, 

проведеного 
"HeadHunter" 
Україна, близько 92 
відсотки  українців 
хотіли б працювати 
за межами своєї 
країни.

29 відсотків респон-
дентів також заявили, 
що вони вже працювали 
за кордоном. Крім того, 
експерти з'ясували, що 
головними причинами 
масового відтоку насе-

лення є відсутність ро-
боти в Україні і висока 
зарплата за кордоном, 
пише businessua.com. 

Втім, далеко не кожен 
українець готовий виї-
хати з країни. За слова-
ми багатьох, їх лякають 
можливі мовні проблеми 
в чужій країні, складнос-
ті з пошуком роботи і 
оформленням докумен-
тів. Багато відзначили, 
що не хочуть виїжджати 
з країни через те, що дов-
гий час не будуть бачити 
близьких людей.

Експерти також роз-

повіли, що в даний час 
серед європейських кра-
їн Німеччина лідирує 
в тому, що стосується 
дефіциту робочих рук. 
У порівнянні з 2017 ро-
ком кількість вільних 
вакансій в цій країні 
збільшилася на 13 відсо-
тків. Роботодавці Польщі 
знизили свій інтерес до 
українських заробітчан. 
За останній рік кількість 
вакансій для іноземців 
скоротилося на 12 відсо-
тків. Зараз в Німеччині 
не вистачає будівельни-
ків і лікарів, а в Польщі 
- топ-менеджерів і де-
шевої робочої сили без 
досвіду.

92 відсотки українців хочуть  
працювати за кордоном До ТОП-7 найпопуляр-

ніших спеціальностей 
серед українських 

абітурієнтів у 2018 році 
увійшли: філологія, право, 
менеджмент, середня 
освіта, комп’ютерні науки, 
економіка, медицина — 
таку статистику наводить 
МОН. 

Щоб дізнатися, які сфе-
ри та спеціальності будуть 
у тренді наступного десяти-
ліття, «Освіторія» звернулася 
до керівника експертно-а-
налітичного центру Міжна-
родного кадрового порталу 
"HeadHunter" Україна Катери-

ни Криворученко. 
«Український ринок праці 

не є однорідним, – наголо-
шує вона. – Кількість про-
позицій на певну спеціаль-
ність залежить від регіону. 
Легше і швидше молодим 
спеціалістам знайти роботу 
в містах-мільйонниках, де зо-
середжене виробництво та 
сформована розмаїта інфра-
структура».

Найпомітнішою тенден-
цією останніх років на ринку 
праці в нашій країні Катерина 
Криворученко називає діджи-
талізацію: 

«Онлайн-технології та ко-
мунікації тісно вплітаються в 

усі сфери життя, і вміння за-
стосовувати їх у роботі та біз-
несі дуже важливе. Так само, 
як і крос-функціональність 
виконуваних завдань та мож-
ливість працювати на стику 
спеціальностей. Якщо раніше 
після закінчення вишів знан-
ня студентів були релевант-
ними (релевантнісФть – міра 
відповідності отримуваного 
результату бажаному) ще 
довго, то на сьогодні в кращо-
му разі це півроку. Після чого 
знання у своїй сфері треба 
оновлювати. Ви маєте зна-
ти, де взяти інформацію, як 
її адаптувати й застосувати у 
вашій сфері діяльності». 

Серед найпопулярніших професій – філологи і правники
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Обсяг видатків 
загального фонду 
на утримання 

бюджетних установ, 
підпорядкованих 
департаменту соціального 
захисту населення, та на 
здійснення соціальних 
виплат найуразливішим 
категоріям населення  
складає 119,1 мільйона 
гривень. І це без  
урахування субвенцій 
з державного бюджету. 
При цьому на утримання 
установ соціального 
забезпечення області 
передбачено   
67,5 мільйона.  

Це видатки на забезпечення  
соціальними послугами стаці-
онарного догляду з наданням 
місця для проживання дітей з 
вадами фізичного та розумо-
вого розвитку (18,5 млн. гри-
вень), соціальними послугами 
стаціонарного догляду з надан-
ня місця для проживання, все-
бічної підтримки особам, які не 
можуть самостійно проживати 
через похилий вік, фізичні та 
розумові вади, психічні захво-
рювання (41,4 млн. гривень), 
на забезпечення реабілітацій-
них послуг інвалідам та дітям-
інвалідам (5,2. млн гривень) 
тощо. Ці кошти включають та-
кож і виплати заробітної пла-
ти, оплату комунальних послуг, 
придбання продуктів харчуван-
ня, медикаментів. 

«Водночас, значні кошти у 

цьогорічному обласному бю-
джеті передбачені на здійснен-
ня соціальних виплат найураз-
ливішим категоріям населення 
та реалізацію заходів обласних 
соціальних програм. Загалом, 
-  8,2 мільйона гривень, - зазна-
чає голова обласної ради Віктор 
Овчарук. – Це стосується осіб, 
які постраждали від Чорнобиль-
ської катастрофи, ветеранів, ін-
валідів, учасників бойових дій 
на Сході, соціально незахище-
них громадян».

Так, на пільгове медичне об-
слуговування осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, передбачено 2,3 
млн. гривень, на компенсаційні 
виплати інвалідам на бензин, 
ремонт, техобслуговування ав-
томобілів, мотоколясок та тран-
спортне обслуговування, вста-
новлення телефонів інвалідам І 
і ІІ груп – 300 тисяч.

Згідно з обласною програ-
мою «Ветеран» на 2019 рік що-
місячно виплачуватиметься до 
пенсії по 500 гривень людям, на 
яких поширюється статус вете-

ранів ОУН-УПА. Таких в області є 
350 осіб. Така ж сума щомісячно 
виділятиметься і 35-ти сім’ям 
загиблих в Афганістані. Також 
передбачені кошти на матері-
альну допомогу громадянам, 
які її потребують, людям з інва-
лідністю та ветеранам. Загалом, 
на цю програму буде виділено 3 
мільйони гривень. 

На виконання обласної про-
грами підтримки осіб, які бра-
ли участь в антитерористичній 
операції, операції об'єднаних 
сил, членів сімей загиблих під 
час проведення АТО, членів 
сімей Героїв Небесної Сотні, 
постраждалих учасників Рево-
люції Гідності в обласному бю-
джеті на цей рік передбачено 
1,8 мільйона гривень, обласної 
комплексної програми соціаль-
ної підтримки малозахищених 
верств населення „Турбота”  – 
0,7 млн.  

«Обласний бюджет-2019 є 
соціально спрямованим, - наго-
лосив Віктор Овчарук. – Додам, 
що депутати також вирішили 
підтримати зміни до обласної 
програми кредитування мо-
лодіжного житлового будівни-
цтва. Цими змінами збільшили 
коло осіб, на яких поширюється 
ця програма. А саме – пільговим 
кредитуванням можуть скорис-
татися учасники АТО, ООС  без 
обмеження віку. Також виріше-
но збільшити обсяг фінансу-
вання програми кредитування 
молодіжного житлового будів-
ництва в Тернопільській області 
на 2018 – 2022 роки».

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Обласний 
бюджет-2019 є соціально 

спрямованим»

Більше двадцяти років Микола 
Долотко очолює ПОП «Золота нива» 
у селі Буряківка Заліщицького 

району. За фахом – агроном, за 
покликанням – хлібороб. Цього 
справжнього працелюба знаю багато 
літ, бо довелося трудитися з ним пліч-о-
пліч у Наддністрянському краї. Ось уже 
багато літ Микола Долотко обробляє 
орендовані земельні паї селян, вирощує 
різні культури. До речі, це господарство 
– одне з небагатьох в районі, де щороку 
висівають гречку, потім переробляють 
зерно на крупу і забезпечують нею 
пайовиків.

Незважаючи на усілякі негаразди, дбайливий 
господар дає собі раду. Щороку він оновлює тех-
ніку, створює нові робочі місця, практикує пере-
дові технології у рослинництві. 

А ще Микола Долотко має невелику свино-
ферму, продає молодняк поросят односельцям, 
а також забезпечує калорійним харчуванням ме-
ханізаторів.

Для потреб людей він придбав млин, вста-
новив крупорушки. Тепер селяни мають змогу 
перемолоти зерно на муку і крупи на місці, адже 
у минулі роки їм доводилося їздити в інші села. 
Пан Микола дбає також про добробут односель-
ців. Зокрема, він допомагає людям похилого віку, 
які впродовж життя важко працювали у колгос-
пі, а нині отримують мізерні пенсії. Підтримує 
заклади освіти, медицини та культури. За кошти 
господарства спорудили пам’ятник Небесній Со-

тні, впорядкували дві автобусні зупинки, навели 
порядок на кладовищі, облаштували сміттєзва-
лище, відремонтували центральну дорогу, про-
вели у село газ тощо. 

Господар постійно видає доплати воїнам АТО, 
забезпечує продуктами харчування лікувальні 
заклади району, опікується Товстенським геріа-
тричним центром для одиноких людей, у якому 
зараз проживають 35 осіб.

Активний він і у громадській роботі – очолює 
районну ГО «Рідна земля», куди увійшли фер-
мери, керівники сільгосппідприємств. На своїх 
засіданнях активісти обговорюють актуальні 
питання аграрного сектора, виступають проти 
продажу землі, ратують за розвиток фермер-
ських господарств.

 Як депутат районної ради Микола Долотко 
захищає інтереси виборців, переймається пи-
таннями соціальної сфери на селі. Наприклад, 
очолюване ним господарство виділило значні 
кошти на ремонт сільської амбулаторії та на 
придбання необхідної медтехніки. 

Нещодавно Микола Долотко святкував свій 
День народження. Родина, друзі, колеги та одно-
сельці бажали йому усіляких гараздів та нових 
досягнень. Вони переконані, що завдяки зусил-
лям цього справжнього господаря і патріота 
Буряківка живе повноцінним життям, а люди 
з оптимізмом дивляться у майбутнє. А житиме 
село – буде процвітати й Україна!

Іван БІЛИК.
с. Джурин Чортківського району.

22 січня, у День 
Соборності 
України, у Києві 

відбувся урочистий 
з’їзд Всеукраїнського 
об’єднання 
«Батьківщина», де 
прийняли рішення 
про висунення Юлії 
Тимошенко кандидатом у 
Президенти України.

Відкрив Форум Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет. Він закликав 
помолитися Господу, щоб Він 
благословив з’їзд, який «буде 
служити інтересам української 
держави та народу».

Привітали ініціативу Юлії 
Тимошенко і Андерс Фог Рас-
муссен, колишній Генеральний 
секретар НАТО, і заступник Голо-
ви партії, голова Комітету Верхо-
вної Ради з прав людини Григо-
рій Немиря, а також Жозеф Доль, 
президент ЄНП, та колишній 
Президент України Леонід Крав-
чук і дочка Юлії Володимирівни 
– Євгенія Тимошенко. 

Юлія Тимошенко вважає 
2019 рік вирішальним для Укра-
їни. Саме тому одразу після пе-
ремоги на президентських ви-
борах вона не втратить жодної 
хвилини – діятиме негайно та 
сильно.

«Велика Україна – це моя 

мета, від якої я не відступлюся 
ані на крок! Саме тому я бало-
туюся у президенти», – сказала 
лідер «Батьківщини» під час 
Форуму єднання, який 22 січня 
проходив у Києві.

Вона наголосила, алгоритм її 
програми виписаний і вже сфор-
мований по днях і по годинах її 
великою всеукраїнською коман-
дою. Разом із найкращими інте-
лектуалами країни Юлія Тим-
ошенко розробила для України 
Новий курс.

Участь у заході взяла деле-
гація з Тернопільщини на чолі з 
керівником ТОО ВО «Батьківщи-
на» Василем Деревляним. 

«Сьогодні для України 
справді історично важливий 
день. Ми стаємо свідками тво-
ріння нової історії України, як і 
тоді у 1990-му, так і зараз – наша 
впевненість беззаперечна, а 
віра незламна. Ми завжди праг-
нули до єдності, цінували свобо-
ду та загартовували волю  – на-
голосив Василь Деревляний. – І 
символічно, що саме сьогодні у 
День Соборності, партія «Бать-
ківщина» на Всеукраїнському 
з’їзді висуває свого лідера Юлію 
Тимошенко кандидатом у Пре-
зидентиУкраїни. Хочу від імені-
Тернопільщини привітати Юлію 
Володимирівну, побажати їй 
сили та перемоги!»

Юлія Тимошенко 
вважає 2019 рік 

вирішальним 
для України

У Тернополі чоловік у 53 роки вперше отримав 
основний документ 

Вільян ніколи не мав справу з державними служба-
ми й не користувався паспортом. Справа в тому, що він його… 
не мав. Перша позначка в основному документі громадянина 
України в чоловіка з’явилася аж у 53 роки. 

Як розповіли в обласному управлінні державної міграційної 
служби, тернополянин звернувся за отриманням паспорта піс-
ля того, як з життя пішов його батько. 

- Виявилося, що Вільян часто хворів, тому раніше всі питан-
ня, де потрібно було посвідчувати особу, вирішував його батько. 
Коли ж старенького не стало, ці клопоти впали на плечі чолові-
ка. Відтак йому в такому свідомому віці довелося вчитися само-
стійно жити та взаємодіяти із державними установами, – розпо-
віли у міграційній службі.

Паспорт громадянина України у формі ID-картки чоловікові 
видали в Тернопільському міському відділі УДМС, а вручив його 
начальник обласного управління Ярослав Давибіда.

Як зізнався Вільян, отримання паспорта для нього – перший 
крок у нове життя.  

Усе життя він доглядає землю

«Весь свідомий вік 
був без паспорта»
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Партія «Основа» забезпечить високі соціальні стандарти
Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської 

обласної організації політичної партії «Основа»:
 «Як латати «діряве сито» 

Пенсійного фонду?»
Сказати, що діюча влада не працює, 

мабуть, було б необ’єктивно, адже вони 
навіть вночі розглядали проект державно-
го бюджету на 2019 рік, який представив 
уряд на затвердження.

Як оцінює ухвалений документ влада? 
Вона стверджує, що це бюджет розбудови 
країни, в якому збережені всі програми. 
Так, програми – це добре, а от що саме з тих 
програм отримають пенсіонери, зараз про-
аналізуємо. 

Дефіцит Пенсійного фонду росте, утри-
мання пенсійної системи стає все більш 
обтяжуючим для держбюджету. За остан-
ні 18 років дефіцит ПФ виріс у 2,14 разів. 
У 2018 році прямі бюджетні вливання у 
Пенсійний фонд збільшилися на 5,8 млрд. 
грн. і досягли 139 млрд. грн. У липні 2018 
року в пенсійній системі трапився колапс 
– вперше була допущена масова затримка 
виплат пенсій.

Якби влада не була зацікавлена у збе-
реженні нинішньої розподільчої системи 
(яку за інерцією продовжують називати 
солідарною), вона її швидко ліквідувала б. 
Та попри те, що ефективність системи, де 
на одного працюючого «податко-внесків» 
припадає практично один пенсіонер, не 

може бути високою. 
Видається, що тим, хто при владі, ви-

гідно у такий спосіб тримати на короткому 
повідку працюючих 12,8 млн. платників 
єдиного соціального внеску (ЄСВ) і про-
понувати мізер 11,7 млн. пенсіонерам. Але 
якщо врахувати, що Україна визнана дер-
жавою з найбільшою втратою трудових 
ресурсів, то цифра у 12,8 млн. працюючих 
швидко зменшиться і пенсії не буде з чого 
платити, і латати «діряве сито» Пенсійно-
го фонду будуть з бюджету країни за раху-
нок інших програм. 

Наслідки державного саботажу в про-
веденні пенсійної реформи трагічні. 

«Слід визнати очевидне – національна 
пенсійна система без термінового рефор-
мування припинить своє існування. Без 
зменшення податкового навантаження на 
працю будь-яка пенсійна реформа не буде 
мати змісту», - переконаний голова партії 
«Основа» Андрій Ніколаєнко. 

Партія «Основа» виступає за зменшен-
ня податкового навантаження на працю з 
41,5% до 25%. Ми впевнені, що це призве-
де до росту заробітних плат в Україні та 
дозволить здійснити справжню пенсійну 
реформу в державі. 

Середня пенсія в Україні, згідно з про-
грамними положеннями партії «Основа», 
повинна бути не меншою 10-12 тис. грн. 
Мінімальну пенсію необхідно встановити 
на рівні не нижче фактичного прожит-
кового мінімуму (в цінах листопада 2018 
року – не менше 4313 грн.).

Незначне підвищення пенсій українців 
у 2019 році внаслідок збільшення Верхо-
вною Радою прожиткового мінімуму буде 
обезцінене інфляцією та ростом тарифів 
для населення. Держбюджетом на 2019 рік 
передбачене збільшення прожиткового 
мінімуму всього лише на 174 грн. 

Держава принижує мільйони громадян 
нашої країни, надаючи їм субсидії на част-
кову оплату послуг ЖКГ. Щоб зменшити 
кількість отримувачів субсидій, необхідно 
забезпечити підвищення доходів населен-
ня. Потрібно також знизити тарифи на 
40%. Зменшити тарифи можна за рахунок 
власного виробництва енергоносіїв. 

Субсидії повинні бути тимчасовим за-
ходом, спрямованим на захист тих, хто 
справді потребує допомоги. Цей захід по-
винен здійснюватися лише у період рефор-
мування енергетичного сектору України.

Монетизацію субсидій потрібно було 

запроваджувати ще 4 роки тому. У 2014 
році субсидії отримували 400 тис. сімей. До 
кінця 2017 року кількість субсидіантів в 
Україні виросла в 17 разів – до 7 млн. сімей. 

«Влада принижує українців тим, що 
вони змушені оформляти субсидії. Адже 
така кількість субсидіантів означає, що 
держава громадян не поважає. Влада не 
дає українцям можливості отримувати гід-
ну зарплату і гідну пенсію», - заявляє лідер 
партії «Основа» Сергій Олексійович Тарута.

Без перевантаження всієї системи вла-
ди в Україні та реалізації нової економічної 
політики неможливо досягнути суттєвого 
покращення благополуччя жителів краї-
ни.

ПП «Основа» розробила реальні про-
грами для забезпечення високих соціаль-
них стандартів. Однак із головних стра-
тегічних завдань – підвищити пенсійні 
виплати всім, хто чесно трудився і стабіль-
но відчислював передбачені законом вне-
ски у Пенсійний фонд.

На нещодавньому ефі-
рі «Свободи слова» Юлія  
Тимошенко ще раз довела, 
що її лідерство у президент-
ських перегонах є цілком за-
кономірним. І це визнають 
усі, у тому числі і її опоненти. 
Звідки у Тимошенко рейтинг 
вдвічі більший, ніж у діючо-
го президента, чому вона ви-
переджає всіх без винятку 
кандидатів, як провладних, 
так і від опозиції? Відповідь 
дуже проста: Тимошенко має 
не тільки чіткий план виве-
дення країни із кризи, який 
вона вже презентувала наро-
ду (над Новим Курсом Укра-
їни працювало близько 500 
експертів з різних галузей), 
а й у неї є відповіді на болю-
чі для українців питання. 
А саме конкретні відповіді 
бажають чути люди, замість 
традиційних для більшості 
українських політиків гасел 
на кшталт «за все гарне, про-
ти всього поганого». 

У своєму виступі Юлія  
Тимошенко озвучила дуже 
важливу думку про те, що, аби 
дійсно змінити існуючу в Украї-
ні ситуацію, треба міняти діючі 
державні механізми, починаю-
чи з Конституції. По суті, необ-
хідно перезаснувати державу, 
розробивши нові чіткі правила 
та методи контролю з боку гро-
мадян. При цьому Тимошенко 

вже має проект нової Консти-
туції України, який вона про-
понує винести на референдум, 
щоб саме люди вирішували, 
як жити Україні. У цьому кон-
тексті під час ефіру відбулася 
ще одна важлива подія. Кожен 
раз, коли хтось з депутатів про-
понує винести на референдум 
якесь питання, то влада за-
вжди через своїх спікерів каже, 
що це неможливо, адже немає 
відповідного закону. Завдяки  
Тимошенко та нардепу з фрак-
ції «Батьківщина» Сергію Вла-
сенко, громадськість дізналася, 
що референдум можна прово-
дити хоч зараз, враховуючи, зо-
крема, положення Закону Укра-
їни «Про Центральну виборчу 
комісію», але це невигідно вла-
ді. Адже краще одноосібно при-

ймати рішення, аніж запитува-
ти думку українців. 

Повертаючись до Народної 
Конституції, яку за ініціативи 
Тимошенко розробляли більше 
сотні найвідоміших інтелекту-
алів держави, Юлія Володими-
рівна пропонує винести її на 
референдум ще до оголошення 
результатів виборів, тим самим 
зобов’язавши нового президен-
та України працювати вже за но-
вими правилами. А, враховуючи 
те, що Народна Конституція 
передбачає значне зменшення 
повноважень президента та дає 
виборцям прямі інструменти 
контролю влади, то можна зро-
бити однозначний висновок 
про те, що Тимошенко не ціка-
вить влада як факт, а її дії на-
правлені саме на зміни в країні 

на користь людей.
А враховуючи останні дані 

соціологів, які кажуть про те, 
що понад 85% українців вва-
жають, що влада веде країну 
невірним курсом, і те, що досі, 
незважаючи на те, що до вибо-
рів залишилось менше трьох 
місяців, інші кандидати не за-
пропонували ніяких реальних 
і ґрунтовних програм, завдяки 
яким вони планують щось змі-
нювати в країні, то можна про-
гнозувати подальше зростання 
рейтингів Тимошенко. Адже 
пустим обіцянкам у нас люди 
вже давно не вірять і хочуть ба-
чити конкретику, яку їм і про-
понує Тимошенко. 

Денис ГОРОХОВСЬКИЙ, 
політичний експерт 

«ІНПОЛІТ»

Тимошенко єдина, хто дає людям відповіді В Україні 
майже 
5 тисяч 

мільйонерів 
Наймолодшому 

виповнилося 
7 років, 

найстаршому – 99 
У 2018 році доходи у 

розмірі понад 1 млн грн 
задекларували 4817 гро-
мадян та осіб, які прово-
дять незалежну профе-
сійну діяльність. Про це 
повідомляє прес-служба 
Державної фіскальної 
служби.

За даними прес-служби, 
дохід у сумі понад 1 млрд 
грн, отриманий у 2017 
році, задекларувала одна 
особа. Найбільше грома-
дян, які подали декларації 
з доходом понад 1 млн грн, 
обліковуються у м. Києві. Їх 
кількість складає 2184 осо-
би, або 45% від загальної 
кількості мільйонерів. Се-
ред лідерів також Київська 
– 333 особи, Харківська – 
328 та Дніпропетровська 
– 303 області. На Терно-
пільщині мільйон гривень 
задекларували три десят-
ки осіб. 

Наймолодшому платни-
ку податків, яким задекла-
ровано доходи понад 1 млн 
грн, виповнилось 7 років, а 
найстаршому – 99 років. 
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Президентська булава 
в Україні наче медом 
намащена. Бажаючих 

її здобути ого-го скільки! 
Щоправда, дехто реально 
боротиметься за неї, а хтось 
просто хоче попіарити себе 
та свою політсилу перед 
парламентськими виборами. 

От і комуніст Симоненко дався чути - 
вирішив, що здатний вести країну у світ-
ле минуле.   

А чого вартує «слуга народу», той, що 
пише слово «президент» через «е» - «пре-
ЗЕдент» і через кіпрську фірму володіє 
разом із бізнес-партнерами трьома ро-
сійськими кінокомпаніями. Уже готовий 
з Путіним домовлятися. Цікаво було б по-
дивитися. Але краще не треба. 

Колишні «регіонали» - соратники 
Януковича - також вважають, що заслу-
говують на довіру українців.  

Вимальовується весела компанія кан-
дидатів на найвищий пост держави. І від 
цього сумно й навіть страшнувато. Бо в 
країні війна. І хто знає, які ще підступні 
плани щодо України виношує кремлів-

ський карлик.  
Глянцеві, відфотошоплені, «дорогі» 

політики обіцяють електорату щасливе 
майбутнє: знизити ціни на газ і комунал-
ку загалом, значно підвищити зарплати 
та пенсії, побороти бідність і ще багато 
чого. Популізм. І якщо він виграє вибори, 
то програє Україна.      

До речі, роздача обіцянок вартує 
кандидатам у «слуги народу» недешево. 
Особливо, на телебаченні, підрахували 
аналітики громадського руху «Чесно». 
Приміром, секунда політреклами на ТРК 
«Україна» у вечірньому прайм-таймі ко-
штує 5658 гривень. Таким чином, 30-се-
кундний ролик обійдеться кандидату 
майже у 170 тисяч гривень, а хвилинний 
- більше, ніж 300 тисяч гривень. 

Отже, лише одна секунда політичної 
«локшини» - це три з хвостиком міні-
мальних пенсій або трохи більше однієї 
мінімальної зарплати. 

Щодо обіцянок. Кандидати активно 
розкручують «газове» питання. Бо воно 
зачіпає кожного українця. Кажуть, що 
суттєво знизять вартість палива. Але 
яким чином, якщо МВФ вимагає ціну ще 

підвищити? Від Фонду залежить креди-
тування. А без кредитів Україна жити не 
може. Тим паче, держава повинна повер-
нути мільярдні доларові борги. Також, за 
словами голови «Нафтогазу» Андрія Ко-
болєва, зниження ціни на газ неможливе 
й тому, що це закінчиться колапсом всі-
єї фінансової системи країни. Адже тоді 
зростання курсу долара неможливо буде 
спрогнозувати. «Зелений» може кошту-
вати 40, 50 або 60 гривень.     

А для серйозного збільшення пенсій 
потрібні додаткові гроші. Звідкіля їх за-
раз узяти? Підвищувати податки, відра-
хування до Пенсійного фонду? Вони й 
без того високі.   

Щодо зростання мінімальних зарп-
лат, то, по-перше, не зі своїх кишень по-
літики їх виплачують. А, по-друге, чи 
зможе це витримати, наприклад, малий і 
середній бізнес? Адже разом із зарплата-
ми зростають податки. 

Іншими словами, усе між собою 
пов’язане. Такі закони економіки. І від-
мінити їх не можуть навіть кандидати у 
«слуги народу». Потрібно, щоб нормаль-
но запрацювала економіка. Тоді й добро-

бут людей зростатиме.  
А от одне з найважливіших питань - 

війну - деякі політики, які йдуть на пре-
зидентські вибори, м’яко кажучи, ладні 
оминати. Як такий політик у разі своєї 
перемоги може бути Верховним головно-
командувачем? 

Цікаво й те, кого кожен з учасників 
президентських перегонів бачить на по-
садах міністрів закордонних справ та 
оборони, у вищому командуванні Зброй-
ними силами, керівником Ради Нацбез-
пеки і оборони, в Раді Нацбанку. Чиї б 
кандидатури запропонували на голову 
Служби безпеки та генпрокурора. Сус-
пільство має право знати, хто буде в ко-
манді майбутнього глави держави.             

І на завершення: регулювання тари-
фів, підвищення зарплат, пенсій, стипен-
дій,  гарантування змін до Конституції 
не входить до повнова-
жень президента. Про 
це гласить Основний 
Закон держави. Треба 
пам’ятати про це. 

На базі  Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в Тернопільській 
області (далі – Головного управління) 
провели семінар-нараду: «Підсумки 
протиепізоотичної  роботи в області 
за 2018 рік. Епізоотична ситуація в Єв-
ропі та Україні щодо АЧС, сказу, інших 
небезпечних захворювань і перспек-
тивні погляди на вирішення проблеми. 
Стан функціонування в області Єдиної 
інформаційної системи з проведення 
протиепізоотичних заходів». 

У семінар–нараді взяли участь спе-
ціалісти районних та Тернопільського 
міського управлінь Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в об-
ласті, лікарі ветеринарної медицини-
епізоотологи державних лікарень 
ветмедицини, завідувачі відділів Тер-
нопільської регіональної державної 
лабораторії Державної служби України 
з питань безпечності харчових продук-
тів та захисту споживачів (далі - ТРДЛ 
Держпродспоживслужби), а також спе-
ціалісти Головного управління. 

Відкриваючи семінар-нараду, пер-
ший заступник начальника Головно-
го управління В. Богоніс наголосив на 
значенні протиепізоотичної роботи у 
сфері ветеринарної медицини, нагадав, 
що епізоотичне благополуччя є запо-
рукою безпечності харчових продуктів 
і здоров’я населення.

Начальник Управління безпечнос-
ті харчових продуктів та ветеринар-
ної медицини О. Дністрян наголосив 
на важливості та своєчасності прове-
дення моніторингових досліджень на 
інфекційні захворювання, а особливо 
щодо виконання Програми  державно-
го ветеринарно-санітарного контролю 
сальмонельозу курей-несучок в госпо-
дарствах України на 2014-2018 роки.

Начальник відділу організації про-
тиепізоотичної роботи (далі - відділ) 
В. Марків охарактеризував епізоотичну 
ситуацію в області за 2018 рік, особливу 
увагу звернув на спалахи африканської 
чуми свиней, зробив перелік неблаго-
получних пунктів щодо цього захво-
рювання, які реєструвались в області і 

були оздоровлені протягом року, та на-
звав шляхи занесення збудника АЧС в ці 
господарства. Аналізуючи епізоотичну 
ситуацію щодо сказу, він нагадав, що за 
звітний період захворювання реєстру-
валось у семи видів тварин на території 
12 районів області та Тернополя. Допо-
відач  проаналізував виконання плану 
протиепізоотичних заходів за рік та на-
звав райони, в яких безпідставно було 
допущено його недовиконання. Він 
охарактеризував епізоотичну ситуацію 
в Європі щодо АЧС, сказу, інших небез-
печних захворювань та розповів при-
сутнім про сучасні європейські погляди 
на ці проблеми, у світлі міжнародних 
семінарів з цих питань, які проводились 
протягом 2018 року в Україні.

Спеціалісти відділу В. Яциник та А. 
Крачковський охарактеризували  ве-
дення ветеринарної документації в 
установах ветеринарної медицини,  та 
стан запровадження і функціонування 
в області Єдиної інформаційної систе-
ми з проведення протиепізоотичних за-
ходів, а також Програми з ідентифікації 
і реєстрації тварин, вказали на недолі-
ки в роботі та детально розповіли про 
шляхи їх вирішення. 

Завідувачі відділів ТРДЛ Дер-
жпродспоживслужби: епізоотології та 
патоморфології – С. Червінський, бак-
теріологічного – Т. Киричук та вірусоло-
гічного – В. Ніздропа охарактеризували 
стан діагностичної роботи в області, 
висвітлили недоліки, зокрема в питан-
нях оформлення супровідних докумен-
тів  на патматеріал і правильності його 
відбору, пакування та доставки в лабо-
раторії для досліджень і нагадали про 
правильність проведення цих заходів, 
розповіли про нововведення у прове-
денні діагностичної роботи. 

Наприкінці семінар-наради спеці-
алісти Головного управління та ТРДЛ 
Держпродспоживслужби відповіли на 
запитання присутніх. 

В. МАРКІВ, начальник відділу
організації 

протиепізоотичної роботи 
Головного управління.                                                                       

Якщо президентські вибори виграє 
популізм - програє Україна

Ольга ЧОРНА.

Згідно з Земельним кодексом України 
громадяни мають право отримати у влас-
ність та користуватися земельною ділян-
кою за її призначенням. Але часто у зем-
лекористувачів виникають конфлікти 
через перешкоду цільовому використан-
ню землі. Наприклад, коли на територію 
проникають гілки та коріння дерев сусі-
да. Як потрібно діяти, щоб захистити свої 
права, при цьому не порушуючи прав та 
свобод інших громадян?

Відповідно до ст. 158 Земельного кодек-
су України, земельні спори вирішуються су-
дами, органами місцевого самоврядування.

 Виключно судом вирішуються земельні 
спори з приводу володіння, користування 
і розпорядження земельними ділянками, 
а органами місцевого самоврядування ви-
рішуються земельні спори у межах населе-
них пунктів щодо меж земельних ділянок, 
що перебувають у власності і користуван-
ні громадян, та додержання громадянами 
правил добросусідства, а також спори щодо 
розмежування меж районів у містах.

Відповідно до ст. 105 Земельного кодек-
су України  у випадку проникнення коренів 
і гілок дерев з однієї земельної ділянки на 
іншу власники та землекористувачі земель-
них ділянок мають право відрізати корені 
дерев і кущів, які проникають із сусідньої 
земельної ділянки, якщо таке проникнення 
є перепоною у використанні земельної ді-
лянки за цільовим призначенням.

Власники та землекористувачі земель-
них ділянок повинні обирати такі способи 
використання земельних 
ділянок відповідно до їх 
цільового призначення, 
при яких власникам, зем-
лекористувачам сусідніх 
земельних ділянок за-
вдається найменше не-
зручностей (затінення, 
задимлення, неприємні за-
пахи, шумове забруднення 
тощо). 

Тому для уникнення виникнення зе-
мельного спору власники земельних діля-
нок повинні враховувати Державні будівель-
ні норми — ДБН 79-92 , які визначають, що 
від межі сусідньої ділянки до осі дерев  має 
бути  відстань не менше 3 м, а для кущів 1 м.

Також потрібно пам’ятати, якщо сусід-
ські гілки та корені дерев перешкоджають у 
цільовому використанні земельної ділянки, 
то власник земельної ділянки має законну  
можливість самостійно відрізати корені та 
гілки, які йому заважають, на власній зе-
мельній ділянці.

Єдиний телефонний номер цілодобо-
вого доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги: 0-800-213-103 (без-
коштовно зі стаціонарних та мобільних 
телефонів по всій території України). 

Інформацію надано Регіональним 
центром з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги у Тернопільській 
області в рамках реалізації загально-
національного правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО» за матеріалами 
Чортківського МЦ з надання БВПД.

  Підвели підсумки 
протиепізоотичної роботи   

Що робити, якщо на вашу 
земельну ділянку проникають 

гілки і корені дерев сусіда?
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У Почаївському 
психоневрологічному будинку-
інтернаті влаштували незвичне 

новорічне дійство
 З теплими вітаннями, засівом-побажанням  

добра, миру, радості до діток працівників закладу, 
усіх присутніх звернувся директор Василь Антоно-
вич Мисько на святкуванні Старого Нового року.  

Ігри, хороводи навколо ялинки, вручення 
Дідом Морозом і Снігуронькою подарунків за 
кращі виконання вітальних номерів, конкур-
си створили незабутню святкову атмосферу. В 
новорічному дійстві брали участь «сніжинки», 
«зайчики», «ведмедики», «вовки». Малечі осо-
бливо сподобався «дідько», в якого перевті-
лився наш вихованець Коля Зарівний, а ще во-
рожіння у виконанні санітарки Тані Дячини та 
сестри-господині Наталі Зінкевич. Настороже-
но діти зустріли «ніч» у виконанні бухгалтера 
Тані Барабаш.

Створити гарне новорічне свято допомага-
ли і  наші підопічні – встановлювали ялинки, 
прикрашали кімнати та коридори інтернату. 
А,  для прикладу, Рома Оленіцький ще й за-
ймається вишивкою бісером ікон. Він і зараз 
має замовлення вишити образ для прихожан з 
Білорусі, які відвідують наших хлопців на свя-
та під час паломництва до Почаєва. І Рома цим 
дуже гордиться. А Юрко Кошіль на честь симво-
лу прийдешнього року виготовив жовту свиню 
методом орігамі.

 Члени профспілкового комітету, котрий за-
раз очолює заступник голови Галина Онищук, 
організували святковий стіл, де діти поласу-
вали солодощами та соками. Усі учасники дій-
ства отримали велике задоволення від зустрічі 
Старого року, від пухнастого снігу на деревах. 

До слова, в інтернаті у нас дуже тепло – восени 
минулого року зроблено капітальний ремонт 
системи опалення. Віримо, що 2019 рік буде 
багатим на приємні новини та діяння, запла-
новані адміністрацією будинку-інтернату. Усім 
міцного здоров’я, тепла, взаєморозуміння між 
людьми, миру.

Благодійникам, а їх було дуже багато, велике 
людське спасибі за подарунки до Нового Року і 
Різдва Христового, за смачну кутю та багатий 
стіл.

   Оксана НАКЛЮЦЬКА,
юрист-консульт Почаївського психо-

неврологічного 
будинку-інтернату.

А 2019-й хай буде багатим 
на приємні новини…

У руках Ольги Князь 
кольорові нитки 
перетворюються у 

незвичайних тваринок 
і казкових героїв. Жінка 
менш ніж за рік вив’язала 
кілька сотень іграшок. 
Ведмедики, зайчики, 
божі корівки, свинки, 
кози, лебеді тішать око 
яскравими барвами і 
приємні на дотик. 

- Творчість – дуже важлива 
частина мого життя,- каже пані 

Оля.- Люблю вишивати, в’яжу 
спицями, малюю. Коли весною 
минулого року ми дізналися про 
недугу чоловікового племінника 
Святослава і страшний діагноз 
«лімфома Ходжкіна 4b стадія, рак 
лімфатичної системи», я почала 
шукати можливості зібрати йому 
кошти на лікування. Так народи-
лася ідея в’язати гачком іграшки. 
Першу роботу попросила викона-
ти знайома  для її родичів в Кана-
ду. Створення іграшок мене дуже 
захопило. В новорічну ніч я усім 
своїм сусідам на двері почепила 
маленьких свинок - символ ново-
го року. Всього робила їх півсотні. 
До дня закоханих в’яжу сердечка, 
на Великдень – курчат. А найбіль-
ша моя робота  - ціла армія божих 
корівок. Всього виготовила 75 
штук. 

Виготовити маленьку іграшку 
можна за кілька годин, а ось біль-
ша потребує 2-3 днів. 

- Все починається з нитки, 
гачка і шести петель в кільці, - з 
усмішкою розповідає пані Оля. - 
Потім по частинках в’яжу голову, 
тіло, руки, ноги, і накінець довгий 
процес пришивання, вишиван-
ня очей, носика, брівок, усмішок. 
Люблю усміхнені іграшки, інко-

ли порю і знову пришиваю де-
талі, щоб все було ідеально. Тут 
головне терпець і любов до свієї 
справи. Ось до прикладу для ство-
рення божої корівки потрібно 
прив'язати шість лапок, два очка 
і 4-6 крапочок. 

Ольга Князь виготовляє не 
лише іграшки, а й цілі казки. У 
неї можна замовити героїв із 
знаменитого «Колобка» чи «Ру-
кавички». Діти у ігровій формі з 
в’язаними іграшками зможуть 
відтворювати пригоди із цих ка-
зок або ж фантазувати і створю-
вати нові історії. 

Майстриня переконана, по-
трібно любити життя і цінувати 
кожен день. А ще вірить, Святос-
лав буде здоровим. 
- Для повного його одужання по-
трібні кошти, вартісне обстежен-
ня, - каже пані Оля. – Вірю, що 
знайдуться добрі серця, які допо-
можуть виконати найзаповітні-
шу його мрію - повністю здолати 
хворобу. 

Реквізити для допомоги: 
Номер картки Приватбанку: 

5168 7573 5730 0393, 
ФОРОСТІЙ СВЯТОСЛАВ 

ЮРІЙОВИЧ
Юля ТОМЧИШИН.

Казковий світ Ольги Князь
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Україна Світ
Головний біль НАТО - 

терористи і Росія
Північноатлантичний Альянс 

вважає двома головними викликами 
безпеки Росію та міжнародні теро-
ристичні угрупування. Про це заявив 
голова Військового комітету НАТО сер 
Стюарт Піч, передає «УНН». «Началь-
ники генштабів погодилися, що Ро-
сія і міжнародні терористичні групи є 
двома головними викликами. Дискусії 
були зосереджені на продовженні мо-
ніторингу російської присутності, а 
також важливості збереження відкри-
тості каналів комунікації між НАТО і 
Росією», - сказав Піч. Також він розпо-
вів про обмін думками щодо військо-
вого співробітництва НАТО та України. 
«Ми висловили стурбованість щодо дій 
Росії у Чорному морі, особливо довкола 
Азовського моря і Керченської прото-
ки», - заявив глава Військового коміте-
ту НАТО.

У Самбука-ді-Сицилія 
продають будинки за ціною 

горняти кави
В італійському містечку Самбу-

ка-ді-Сицилія, розташованому на вер-
шині пагорба, звідки відкривається 
мальовничий вид, продають нерухо-
мість за ціною 1 євро, передає «Oxu.
Az». Влада зважилися на це, аби відро-
дити комуну, яка порожніє, оскільки 
жителі переїжджають у великі міста. Чи-
новники обіцяють позбавити покупців 
від бюрократії, аби можна було відра-
зу здійснити покупку. Однак, майбутні 
мешканці, щоб укласти «угоду століття» 
й оселитися в райському куточку, ма-
ють виконати кілька умов. Наприклад, 
відреставрувати свої будинки протягом 
трьох років, що  коштуватиме 15 тисяч 
євро, і внести 5 тисяч євро застави, яку 
обіцяють повернути після завершення 
ремонту. Але, за словами заступника 
мера міста Джузеппе Качіоппо, покупці 
не будуть розчаровані. Бо цей куточок 
претендує на звання одного з найкра-
щих на землі.

У США касирів замінять 
роботами

Американські розробники з стар-
тапу «Caper.ai» створили смарт-ві-
зок, за допомогою якого можна буде 
робити покупки в супермаркетах 
і не стояти в черзі на касі, пише 
«TechCrunch». У кошик вбудовані 
датчики і система автоматичного ска-
нування товарів зі штрих-коду. Оплачу-
вати покупки можна буде карткою або 
за допомогою «Pay Pass». Чек автома-
тично приходить на електронну пошту. 
У «Caper» стверджують: за допомогою 
таких кошиків люди купують продук-
ції на 18 відсотків більше, ніж на касі. 
Також ідеться про те, щоб допомогти 
магазинам з набором даних про їхніх 
покупців: візок фіксуватиме поведінку 
покупця в магазині, його маршрути, і 
це допоможе торговим точкам оптимі-
зувати свої розкладки.

РФ вклала купу грошей, аби 
посварити Польщу та Україну

Кремль активно використовує іс-
торичні непорозуміння між Києвом 
та Варшавою, щоб якомога сильніше 
посварити Україну та Польщу. Про це 
заявив представник Департаменту по-
літики безпеки польського МЗС Марек 
Щигель, повідомляє «Укрінформ». Ди-
пломат назвав однією зі стратегій Росії 
підрив єдності західного світу шляхом 
стимулювання і поглиблення розко-
лу між окремими державами. Як при-
клад такої діяльності Кремля вказав 

на спроби використати певні історичні 
питання, зокрема у відношення Польщі 
з Україною. «Росіяни дуже добре підго-
товлені й інвестували в це значні кошти 
та багато сил», - підкреслив польський 
дипломат. 
В Італії знизили пенсійний вік

Уряд Італії затвердив указ «кво-
ти 100», який  знижує пенсійний 
вік і вводить виплати для тих, хто 
перебуває за межею бідності. «Це 
два заходи, які є проектом соціальної 
та економічної політики», - заявив 
прем’єр-міністр Джузеппе Конте, пише 
«УНН». За новими правилами, громадя-
ни Італії зможуть виходити на пенсію 
не в 66-67 років, як зараз, а тоді, коли 
сума віку і стажу досягне 100, тобто вік 
буде не меншим за 62, а стаж - не мен-
шим за 38 років. А виплати для тих, хто 
за доходом перебуває за межею абсо-
лютної бідності, складатимуть від 780 
до 1032 євро.

Відмова від щеплень - 
глобальна загроза людству

Всесвітня організація охорони здо-
ров’я опублікувала список глобальних 
загроз людству в 2019 році. У нього 
вперше потрапила відмова від щеплень. 
ВООЗ зазначає: вакцинація дозволить 
уникнути до 1,5 мільйонів передчасних 
смертей у рік. Так, кількість випадків 
кору зросла на 30 відсотків, і це зростан-
ня частково обумовлено відмовою від 
щеплень. Через це багато країн, які були 
близькі до викорінення кору на своїй те-
риторії, зіткнулися зі зростанням захво-
рюваності, пише «N+1». Крім відмови від 
щеплень, до списку глобальних загроз, 
зокрема увійшли забруднення повітря 
і зміна клімату, захворювання на діабет 
і рак, нова пандемія грипу, важкі умови 
життя із-за конфліктів та екологічних 
криз, стійкість до антибіотиків, слабкі 
системи первинної медико-санітарної 
допомоги, ВІЛ.

Мільярдерів у світі встало 
вдвічі більше

Звіт міжнародного об’єднання 
«Оксфам» виявив, що 26 найбагатших 
людей світу володіють такою ж кількі-
стю активів, як і 3,8 мільярдів людей, 
які становлять половину найбіднішо-
го населення планети. 2018 рік став ро-
ком, під час якого багатії стали ще багат-
шими, а бідні ще біднішими, пише «The 
Guardian». Збільшення розриву між бага-
тими та бідними гальмує боротьбу з бід-
ністю. Натомість, запровадження 1-ві-
соткового податку на багатство могло б 
приносити щорічно $418 мільярдів. Цієї 
суми достатньо, щоб дати освіту кож-
ній дитині, яка не має змоги вчитися, та 
медичну допомогу, яка попередить три 
мільйони смертей. Багатство понад 2200 
мільярдерів у світі збільшилося на $900 
мільярдів торік, або ж на $2,5 мільярдів у 
день. У той час, як статки найбагатшого 
населення світу зросли на 12 відсотків, 
статки найбіднішої половини населен-
ня світу впали на 11 відсотків. Упродовж 
10 років після фінансової кризи число 
мільярдерів майже подвоїлося. У 2017-
2018 роках кожні два 
дні з’являвся новий мі-
льярдер.

Нероби у Раді:  
депутати прогуляли рекордну 

кількість голосувань
У січні цього року нардепи показа-

ли рекордно низький рівень участі в 
голосуваннях. Понад 90 відсотків голо-
сувань у парламенті пропустив 81 нар-
деп. Про це повідомили у прес-службі Ко-
мітету виборців України. 39 нардепів не 
проголосували жодного разу за місяць, 
що є найгіршим показником за час ро-
боти дев’ятої сесії ВР. Наприклад, торік у 
грудні жодного разу не проголосували 19 
депутатів, у листопаді - 7, у жовтні - 14, у 
вересні - 11. Зокрема, жодного разу в січ-
ні не проголосували Рабинович, Матіос, 
Богуслаєв, Михайло і Дмитро Добкіни, 
Жеваго, Клюєв, Мураєв, Бакулін тощо. У 
КВУ підкреслили: нардепи не голосували 
з невідомих причин. 

Московія завозить  
на Донбас нову зброю

Російське окупаційне командуван-
ня продовжує використовувати тим-
часово окуповані території Донбасу як 
полігон для випробувань своїх нових оз-
броєнь, заявив представник прес-центру 
МОУ Дмитро Гуцуляк. «Для озброєння 
розвідувальних підрозділів російських 
окупаційних військ з території РФ завезе-
ні новітні розробки технічних засобів роз-
відки і експериментальні зразки зброї, у 
тому числі для підвищення ефективності 
боротьби з безпілотниками», - йдеться у 
повідомленні. За даними української роз-
відки, в ОРДЛО також формуються дивер-
сійно-розвідувальні групи для виявлення 
об’єктів поразки на передових позиціях і в 
тилу Об’єднаних сил.

Які продукти найчастіше 
підробляють?

В Україні найчастіше підробляють 
вершкове масло і згущене молоко. У 
цих продуктах молочний жир заміню-
ють на рослинний. У вареній ковбасі та 
сосисках м’ясо замінюють соєю. Висо-
кий рівень підробок міститься і серед 
сирів. Про це розповів голова правління 
науково-дослідного центру незалежних 
споживчих експертиз «ТЕСТ» Валентин 
Безрукий у коментарі «УНН». Вершкове 
масло - один із найбільш фальсифіко-
ваних продуктів. Також на ринку майже 
не залишилося натурального згущено-
го молока. А під виглядом кефіру часто 
продають звичайний йогурт. Фальсифі-
кують тверді сири, і навіть ті, що прода-
ються у великих супермаркетах. Дорожчі 
сорти сиру фальсифікують частіше, ніж 
дешевші. Чим складніший продукт і чим 
більше у його складі компонентів, тим 
легше його фальсифікувати. 

Україна - у десятці країн  
за темпом збільшення числа 

мільйонерів
Україна потрапила до десятки кра-

їн із найшвидшим зростанням кіль-
кості власників статків від $1 міль-
йона до $30 мільйонів. Про це йдеться 
у звіті «Hign Net Worth Handbook-2019» 
міжнародної консалтингової компанії 
«Wealth-X», пише «Економічна правда». 
Зокрема, до топ-10 також увійшли Єгипет, 
Бангладеш, В’єтнам, Польща, Кенія, Індія.

«Безвізу» стає більше
Список країн, з якими Україна 

встановлює безвізовий режим, ак-
тивно збільшується. Сьогодні українці 
можуть вільно мандрувати до 131 краї-
ни світу. Таку заяву озвучив президент 
Петро Порошенко. За його словами, то-
рік до списку країн, куди українці мо-
жуть вільно мандрувати, вдалося дода-
ти 14 держав.  

«Укрзалізниця» шокувала 
цінами на постіль і чай

«Укрзалізниця» підвищила вар-
тість постільної білизни для паса-
жирів плацкартів і купе з 30 до 50 
гривень. Для пасажирів вагонів СВ кла-
су постільна білизна коштуватиме 60 
гривень. Нові тарифи почали діяти з 15 
січня, передає прес-служба залізниці. 
Також зросла вартість напоїв. Тепер чай, 
кава та пляшка води коштують 10 гри-
вень, а не 8. У компанії пояснюють, що 
ціни зросли через подорожчання пали-
ва, електроенергії та інших складових, 
які входять до вартості послуг «Укрза-
лізниці».

Клімкін - за легалізацію 
подвійного громадянства
Міністр закордонних справ Павло 

Клімкін виступив за впровадження 
подвійного громадянства в Україні, 
однак із обмеженням для осіб з грома-
дянством Росії під час агресії. Про це 
глава МЗС заявив під час прес-конферен-
ції у Києві. Він зазначив, що буде й далі 
надавати поштовх у питанні подвійного 
громадянства, яке потрібне Україні. МЗС 
уже представило своє бачення з цього 
питання. Це дозволило б вирішити де-
кілька дуже важливих проблем, але по-
трібна відверта дискусія. Дипломат уточ-
нив: слід сформулювати критерії щодо 
наявності двох паспортів в українців, 
зокрема є проблема кримських татар, які 
живуть у Туреччині, виїхавши з Криму.

Українців стало ще менше 
В Україні залишається значним пе-

ревищення кількості померлих над 
чисельністю народжених. За даними 
Держстату, на 100 померлих - 58 народ-
жених. Чисельність наявного населен-
ня, за оцінкою на 1 грудня 2018 року, 
становила 42 мільйони 177 тисяч 600 
осіб. Як зазначає прес-служба Держста-
ту, упродовж торішніх січня-листопа-
да кількість населення зменшилася на 
208800 осіб.
Субсидіанти споживають газу 

у рази більше за інших
Українці, які отримують субси-

дії, споживають у кілька разів біль-
ше газу, світла та інших енергоносіїв, 
ніж люди, які не отримують субсидії. 
Про це в кулуарах парламенту заявив 
віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, пе-
редає «УНН». І додав, що монетизація 
субсидій потрібна для того, аби в спожи-
вачів з’явилась додаткова мотивація для 
зменшення споживання енергоносіїв. 
«Там, де людина повністю платить за газ, 
вона включає механізми власної еконо-
мії. Але ми не підемо шляхом позбавлен-
ня чи обмеження когось у субсидії», - за-
значив Розенко.

«Воля» підвищує тарифи  
на Інтернет та кабельне ТБ
Один із найбільших вітчизняних 

телекомунікаційних провайдерів 
«Воля» з 1 лютого підвищить тари-
фи на 15-20 відсотків. Як повідомляє 
«Укрінформ», це випливає з прейску-
ранту, розміщеного на сайті провайде-
ра. Приміром, для телеглядачів найде-
шевший пакет «Україна соц», який зараз 
коштує 80 гривень, з 1 лютого подорож-
чає до 100 гривень. Загалом ціни підви-
щаться на півтора десятка пакетів про-
вайдера.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.

Новини nday.te.ua



№3 (288) / 23 січня-29 січня 2019 р.№3 (288) / 23 січня-29 січня 2019 р. Для всієї    родини10 Наш ДЕНЬ nday.te.ua nday.te.ua 11Наш ДЕНЬ
Струни серця

Подруги заздрили 
Наталці, бо та була 
першою дівчиною 

на селі: гарно викладена 
віночком пишна коса, карі 
променисті  очі, гнучкий 
стан. Хлопці за нею упадали 
і побоювалися – знали ж, що 
дуже гордою була дівчина. 
Коли Наталя вступила до 
педагогічного інституту, 
не один парубок зітхав: 
знайде собі дівчина у місті 
інтелігента. Куди вже 
там сільському хлопцеві 
зрівнятися з ним буде! 

Вчилася Наталя легко і охоче. 
Та на другому курсі змушена була 
перевестися на заочне відділен-
ня. Через нещасний випадок її 
мати на фермі сильно пошкодила 
хребет і на руки Наталі впала вся 
домашня господарка. У тривозі 
минали дні, місяці. Матері ставало 
все гірше. Змарніла та принишкла 
й дівчина. Забула дорогу до клубу. 
Її непомітні подруги і ті заміж по-
виходили, а вона досі – одна. 

Застогнала пусткою хата, 
обімліла від розпуки Наталя, коли 
одного ранку матір покинула бі-
лий світ. Пішла дівчина вчителю-
вати. У школі, ніби й забувала про 
самотність, а вдома вона вужем 
смутку і розпачу стискала душу. 
Якби ж то у неї була донечка чи 
синочок! Ця думка спалахнула у 
голові стрімко і несподівано, як 
вогник у пустелі. Вона звеселила 
і злякала її. Дитина! Так-так, їй 
необхідно народити дитину. Вона 
буде найкращою мамою у світі, 
житиме лише для неї. 

Молодість уже не вернеш і, 
поки не пізно… Ні, вона, мабуть, 
з’їхала з глузду. Це ж – неможливо! 
Посміялася сама з себе і поринула 
у глибокий сон. Уночі Наталі при-
снився хлопчик – білявий синьоо-
кий карапузик. Вона купала його 
у любистку, розчісувала лляне 
волоссячко, а він так мило їй усмі-
хався.  Відтоді бажання народити 
дитя її переслідувало. Коли почи-

нала мріяти про це, думки чомусь 
щоразу поверталися до Дмитра – 
її колеги з роботи. Колись він був 
одним із її шанувальників. Зда-
ється, і зараз небайдужий до неї. 
Щоправда, у Дмитра важкохвора 
дружина. Виходить, йти Наталці 
добровільно у полон гріха? Утім, 
вона ж не збирається відбирати 
Дмитра від дружини. Їй потрібна 
тільки дитина. Ось і все. І коли 
вкотре Дмитро шепнув їй в учи-
тельській зостатися, щоб пого-
ворити, вона розчервонілася і… 
погодилася.

Наталку не лякали ні запит-
ливі погляди знайомих, ані пере-
шіптування за її спиною, коли ок-
руглий стан уже неможливо було 
приховати. У ній билося дитя! 
Вона берегла його спокій і була 
щасливою. 

З народженням синочка На-
таля розквітла, помолоділа. Яке 
ж то щастя – мати для кого жити, 
про кого піклуватися. Юрко ріс 
жвавим допитливим хлопчиком. 
Уперше спитав про тата, коли 
йому виповнилося п’ять років. На-
таля знала: це мало колись стати-
ся, але, щоб ось так – зненацька… 
Знітилася і почала вигадувати іс-
торію про якусь жахливу аварію, 
в якій загинув тато, про те, як він 
сильно любив сина і нині оберігає 
їх з неба.

Цю сумну казку Юрчик бажав 
слухати щовечора, навіть, коли 
вже пішов до школи. Якось по-
вернувся додому у сльозах. «Як ти 
могла мені брехати, мамо!» – ви-
гукнув ще з порога. «Де мій тато? 
Якщо він справді помер, повези 
мене на його могилу!» - захлинав-
ся син від сліз. 

Усю ніч Наталка не спала: як 

чинити далі? Сказати Юркові 
правду? Тоді вона назавжди втра-
тить його довіру. Тим паче, що вже 
пообіцяла синові поїхати на моги-
лу. Отож, єдиний вихід – відшука-
ти її, чиюсь вічну домівку, з таким 
прізвищем, як у них. Тільки де? На 
якому кладовищі? Враз згадала, 
що їхнє прізвище дуже поширене 
на Хмельниччині, звідки родом 
був її покійний батько.

Наступного дня Наталка від-
просилася з роботи, поспішила 
на поїзд. Серце шалено стукотіло 
від хвилювання і невідомості: чи 
вдасться їй здійснити свій план? 

Мабуть, небо змилосердилося 
над нею. На одному із сільських 
кладовищ після настирних пошу-
ків Наталя знайшла «потрібну» 
могилу. На хресті, прилаштовано-
му на квітучому горбику, було ви-
карбуване їхнє прізвище. Пекучий 
струмінь пронизав тіло жінки. Їй 
забракло дихання. Чия це могила, 
хто її доглядає? Глянула на дату – 
той чоловік помер молодим. По лі-
тах міг би бути батьком її дитини. 

Відтепер щороку напередодні 
Юркових іменин Наталка їздила 
з сином на Хмельниччину. Якось 
на дорозі зустрівся їм Дмитро. 
«Ви куди зібралися?» - кивнув 
на заквітчану корзину. «До тата 
на могилу», - випередив Наталю 
Юрко. Запитливий погляд Дми-
тра прострілив Наталку. Благаль-
но попросила очима: мовчи. «Так 
треба і ти не воруши моєї таємни-
ці», - молила вона Дмитра, коли 
він згодом вимагав пояснення. 
«Це ж мій син, Наталко. І ти це 
чудово знаєш!», - не вгамовував-
ся Дмитро. «Знаю. Тільки, коли 
дізнаються інші, буде гірше всім. 
Розумієш?» - переконувала вона. 
А сама відчувала, що насправді не 
ті слова хотіла сказати Дмитрові. 
З народженням сина щось тепле 
і неймовірно ніжне пробудилося 
в ній до цього чоловіка. Вона боя-
лася зізнатися сама собі, що кохає. 
Боролася, гасила, але не змогла за-
гасити свої почуття. Дмитро про-
сив її зустрічатися. Хіба ж не добре 
їм удвох? Господи, які це тортури 
- протистояти власному серцю! 
Однак Наталка не бажала бути ко-
ханкою батька свого сина. Видно, 
така її доля – бути без пари. Та й 
Дмитро не зможе залишити хвору 
дружину.

Летіли за днями дні. Якось, 
повернувшись з роботи, Наталка 
здивувалася, що не застала сина 
вдома. На столі знайшла записку. 
Син писав, що повернеться пізно 
– поїхав на Хмельниччину. Чомусь 
у той день захотілося Юркові пі-
знати самостійність, побути на 
кладовищі одному. Він вірив, що 
батько не тільки бачить його, а 
й відчуває  його думки і почуття. 
Прозору навколишню тишу пору-
шило дрібне стукотіння. Спираю-
чись на паличку, підійшла до мо-
гили старенька бабуся. Здивовано 
глянула на хлопця. Приклякла у 
молитві. Звівшись, почала обла-

мувати засохлі гілочки на калині: 
деревце посадили Наталя з си-
ном, коли вперше сюди приїхали. 
«Ти хто? Що тут робиш?» - вреш-
ті спитала бабуся. «Я приїхав до 
тата. Привіз вінок», - збентежився 
Юрко. У старенької нервово засі-
палися повіки. Жилавою худень-
кою рукою вона присадила хлоп-
ця на лавочку: «Тут похований мій 
син. Загинув в аварії. Думала, не 
переживу цього. П’ять літ не зво-
дилася з ліжка. Бог милосердний. 
Дав мені силу знову прийти сюди, 
до сина».  Поправивши хустку, об-
вела Юрка прицільним поглядом. 
«Кажеш, то тата твого могила? А я 
не вірила людям, коли говорили, 
що хтось навідує її, кладе віноч-
ки. Гадала – втішають, жаліють 
мене», - мовила далі.

Ганна, так звали бабусю, за-
просила Юрка до себе у село. Та 
хлопець спішив на поїзд: мама, 
мабуть, хвилюється. Тільки, хто 
вона, ця старенька. «Виходить, 
що я – бабуся твоя», відповіла 
без вагань Ганна. Як це – бабуся? 
Ото новину привезе він додому! 
У них є бабуся! Вона запрошує їх 
у гості!

З хорошим настроєм Юрко по-
вертався додому. Очі його горіли 
щастям, коли розповідав Наталі 
про зустріч з Ганною. Кілька днів 
після повернення сина Наталка 
ходила, як заворожена. Що вона 
скаже цій незнайомій жінці? Як 
пояснить їй те, що присвоїла бать-
ківство її покійному синові? Ні, 
вона нікуди не поїде – не зможе. 
Та Юрко просив, наполягав. Їх там 
чекають. 

Ганна виглядала їх з-за воріт. 
Пахло осінніми квітами і стигли-
ми ранетами у її саду. Пахло ду-
хмяними пирогами, свіжим моло-
ком і ще чимось теплим, добрим у 
Ганниній хаті. Юрко зривав яблу-
ка на верхівках дерев. Ганні до-
сягти їх несила. А Наталя випла-
кувала перед старенькою свою 
сповідь, благала простити, що ось 
так, без запрошення, як настир-
ний вітер, увірвалася вона у її жит-
тя. Плакала Ганна від жалю і втіхи, 
що віднині її одиноке горе стало 
спільним, бо поріднило, зблизило 
з цією миловидною жінкою та її 
сином.

З тих пір минуло чимало літ, 
Юрко вже став студентом. Ганна 
спродала своє обійстя – нелег-
ко ж бо за учительську зарплату 
Наталі вивчити сина. А ще Юрко 
заявив, що хоче одружитися з од-
нокурсницею Іринкою. Ожило, 
замайоріло мальвами і чорно-
бривцями Наталчине подвір’я. По-
веселіла й учителька – після робо-
ти чекає її теплий борщ і лагідне 
слово колись незнайомої, а тепер 
рідної жінки. Незважаючи на по-
важний вік, Господь дає Ганні сил 
і здоров’я. Може тому, що тепер 
вона – не самотня. Юрко кличе її 
бабусею. І живуть жінки у мирі та 
злагоді, як  мати з донькою.

Марія МАЛІЦЬКА.

СНИ 
старої 
хати
Старій, порожній 

хаті сняться 
сентиментальні 

сни. Запах осінніх 
яблук, які колись 
взимку приносили з 
льоху. Весняне сонце, 
що зігріває облуплені, 
вимерзлі на холодних 
вітрах, стіни. Літні 
дощі, які миють вікна. 
Чиста глиняна долівка, 
по якій бігали босі діти. 
Піч, що пахла хлібом… 

Хата чекала Різдва. Вона 
любила рушники, вибілені 
морозом. Колядки і щедрів-
ки, які співали при свічках. 

У свята до хати прилі-
тали ангели і душі тих, хто 
тут жив. Душі розговлялися 
кутею, залишеною на по-
кутті. Ангели гріли крильця 
біля грубки. І клали долю в 
дерев’яні колиски немовлят.  

Хата пам’ятає молитви, 
мовлені поколіннями… 

Хата стала схожа на лю-
дину, яка прожила купу літ. 
Для неї день довгий, як рік, 
а рік - короткий, як день… 
Її болить самотність. І тиша 
така сумна…  

…Завірюха заліпила две-
рі. Замела стежку, якою хо-
дить тільки вітер. Але в різд-
вяні дні невидимо ступають 
по снігу ангели - навідують 
хату, поки вона жива…   

Ольга ЧОРНА.

*     *     *
Моя велична й горда Україна,
Свята земля моїх дідів-батьків,
Ніколи не стояла на колінах,
Хоч як би хто в цім світі не хотів!
Чому ж так норовлять її вельможі
Принизити, чужим рукам віддать,
Вона, як мати, 

все простити зможе,
За всіх молитись 

буде і страждать.
Воістину, як нерозумні діти,
Без віри, без майбутнього живуть,
Не відають, як бути й що роботи,
І хто вказати має вірний путь.
Життя з плеча чужого 

приміряють,
А власні десь згубилися сліди,
За сотню літ про нас вже й 

не згадають
Усі емансиповані світи.
Щоб цього не було – 

стоять мільйони
Сміливих твоїх дочок і синів,
До бою за свободу кличуть дзвони,
Щоб кожен пробудився і прозрів.
Моя велична! Я молюсь з тобою
За правду щиру й майбуття своє!
Ми переможем - вірою й любов’ю,
І не здамося, доки серце б’є!!!

 Анжела ЛЕВЧЕНКО.
*     *     *

Час пересіює 
і відсіює, 
спостерігає 
і терпить. 
Час дає шанс…
А ми гадаємо, 
що він повинен
вирішити 
наші 
проблеми.
Зупиняємось
і чекаємо.  
Час тихенько
проходить повз нас
й на спомин
про себе
залишає 
ще один
прожитий день.
… А якщо завтра
він забуде
це зробити?

Ольга ЧОРНА.
*     *     *

Знову у ніч неприкаяно
блукала поміж ліхтарів.
Жаліла за тим,що згаяла,
А вітер витрушував сніг,
А вітер -за комір! - сторожем!
Негайно! Додому! В тепло!
...Вікна світилися пломенем,
сніг припорошував скло.
Встигала пізнати незгаяне,
і спогад за руку вела.
Блукала в світи неприкаяно,
жаліла,що нічка мала...

*     *     *
Я бачила, як Бог йшов по землі.
І білі шати розвівались вітром.
І розсівав на поміч Коляді,
немов пшеницю, звістку 

Він по світу.
І голубом із Його рукава
летіла над Вкраїною надія.
І линула мелодія свята,
й раділа Діва-Матінка Марія.
І з серця Бога зіронька ясна
життям прийдешнім 

душі причастила.
Й стелилася сніжинками зима,
колядками-щедрівками дзвеніла.

Світлана  
ДЗУДЗИЛО-ТРУХАНОВА.

Невигадана історія

Етюд

гніздечкогніздечкоСімейне

Нелегко в цьому світі суєти
буть лікарем чи медсестрою 
з гарною, благословенною душею.
Та світ, як пацієнт, жде доброти,
і щирості, що напува пустелю…
Хай Бог дає вам сили і щедрот,
і перемог на цій стежині болю.
Здоров’я і життя людей - 
одна з найвищих ваших нагород.
А ще - новонароджених
щасливий крик,
Освячений земною і небесною любов’ю…

Герої цієї історії уже 
в інших світах, але 
я завжди про них 

згадую, коли проїжджаю 
біля старої грушки. А 
пишу, щоб не забути, 
бо і їй, тій похиленій, 
порепаній деревині, теж 
вже недовго залишилося 
бачити землю і небо. 

– А ми під нею цілувалися, 
вона саме цвіла. Бджіл кружляла 
над нею – хмара. Гуділи. А нам вчу-
валася пісня нашої любові, – роз-
повідає стара Марта, похиливши 
голову на плече.

 – Ви, цілувалися? –вихоплю-
ється у мене, бо ж дивлюся на 
дев’яностолітнє, пооране глибо-
кими борозенками зморшок об-
личчя, вицвілі, колись блакитні 
очі, сиве поріділе волосся, не йму 
віри. За мить оговтуюся, і наче ви-
правдовуючись, запитую:

– Молоді були, закохані, напев-
но?

–  Горіли, –  відповідає жінка 
і поправляє на прикритих фар-
тухом колінах свої великі жилаві 
руки, наче вони, відірвано від тіла, 
живуть своїм власним життям. 

– Усе  всередині палало у мене, 
і в Івана - теж. А тягнуло нас один 
до одного, як магнітом, –  каже з 
притиском на «а». - Може того, що 
зась було.

– А чого зась? –допитуюся я. 
–О, він був багач, син мельни-

ка, одинак! А що вже файний, як 
намальований, царство йому не-
бесне, тепер таких не бачу.

– А ви? 
– А я, що? Бідна, аж синя. Тато 

на війні пропав безвісті, а мама в 
колгоспі зранку до вечора тяжко 
робила. Вдома шестеро ротів було, 
я – найстарша. То їм і за няньку, і за 
мамку слугувала. 

– А з Іваном де познайомили-
ся? 

– У церкві. Тяжкий час був, піс-
лявоєнний, але до церкви люди 
ходили. То вже потім червона 
власть все винищила. Іван жив 
за селом, біля річки, там і млин 
батьків стояв. А я – біля лісу. Наша 
хатина, як гриб в землю вросла, 
мохом вкрилася. Ото дороги наші 
розходилися якраз біля грушки. 
Ми старалися в церкві затримати-
ся, щоб люди розійшлися. І потім 

по одному йшли, та хто перший 
приходив, той за грушку ховався 
і другого підчікував. Але люди 
вистежили нас - донесли батькам. 
Моя мама, пам’ятаю, дуже плака-
ла. Казала, що не пара він мені. 
Посадила мене за довгий голий 
стіл, брати і сестри теж посідали, 
принишкли. Ми обоє з мамою 
плачемо. А тут двері відчиняють-
ся і батько Іванів заходить, злий, 
як пес.

– Прив’яжи свою дівку, Горпи-
но, в хаті, нехай дітей доглядає, а 
не хлопцям голову крутить. Чи, 
може, їй вже в колгосп пора на 
роботу йти, га? – зиркає на маму 
з-під густих брів лихими очима. 
А тут і Іван мій нагодився. Вони 
вдвох прийшли виявляється. 
Стояв блідий, як з хреста знятий, 
та мовчав, як риба. А моя мама 
каже: 

– Слухай мене, Трохиме, я 
знаю, що моя Марта не пара твоє-
му Іванові, але вона не собака, щоб 
я її прив’язувала…

Після цього Іван уникав мене. 
І до церкви перестав ходити. Й 
року не пройшло, як Трохима роз-
куркулили і їхню сім’ю усю до Си-
біру вивезли. 

Ми дуже бідували, але Бог 
поміг усім вижити. І голод в со-
рок сьомому перенесли, і холод, і 
страх. До мене хлопці сваталися, 
та я нікого до свого серця не під-
пускала. Брати і сестри вивчили-
ся, подружилися, а я закінчила 
культосвітнє училище і працюва-
ла в бібліотеці. Про Івана була б, 
може, й забула, як би не грушка. 
Ото кожного разу, коли проходила 
біля неї, особливо навесні, то усе 
в мені переверталося та Іванові 

цілунки на вустах вогнем горіли. 
Я сама собі дивувалася, чого то 
так, та і злилася не раз на себе. 
А то якось іду з роботи пізно, за-
трималася, бо звіт писала, і ще 
здалека бачу, що хтось крутиться 
біля грушки. Підійшла ближче і 
обімліла – Іван! Більше ми з ним 
не розлучалися.

– То ви пробачили йому? 
– Пробачила, і за все життя ні 

разу не випом’янула. 

– То скільки ж ви його чекали? 
– П’ятнадцять років. Повер-

нувся він додому сам. Батьки в Си-
біру померли. Хату їхню віддали 
уповноваженому, то він зупинив-
ся в далекої родички. Та невдовзі 
ми повінчалися і він до мене пе-
ребрався, ще мама моя була жива. 
Двійко дітей я йому народила – ді-
вчинку і хлопчика. 

– Ви прожили щасливе життя? 
– запитала я. 

– Ми прожили життя в якому 
були радість і смуток, і любов. Але 
ось що я вам скажу – кожного разу, 
коли ми сварилися, то миритися 
йшли до грушки.

– Цілувалися там?
– Цілувалися… –  тихим го-

лосом відповіла Марта. Вона ди-
вилася вдалечінь, неначе пере-
носилася в своє минуле життя і 
зазирала в глибоку криницю своєї 
нелегкої долі. 

Минулого року не стало Мар-
ти. А груша ще живе і має надію 
навесні зацвісти…

Раїса ОБШАРСЬКА. 
м. Чортків.

Ця чарівна різдвяна 
казка Пауло Коельо 
про мрії, які все ж 

таки збуваються, але не 
завжди так, як ми цього 
чекаємо.

Згідно з однією давньою леген-
дою, багато століть тому в чудових 
гаях Лівану народилися три кедри. 
Ці дерева, як відомо, ростуть дуже 
повільно, тому у них були сотні ро-
ків на роздуми про життя і смерть, 
людину та природу.

Кедри стали свідками вели-
чезної кількості подій на землі - як 
приходили і йшли царі, народжу-
валися і падали цілі імперії, як 
нескінченну кількість разів люди 
проливали кров на полі бою. Вони 
бачили любов і ненависть, багат-
ство і бідність. Вони спостерігали 
за караванами торговців і самот-
німи мандрівниками. Вони пам'я-
тали, скільки разів змінювалася 
мова у людей і як вони вигадували 
алфавіт.

Дуже рідко кедри говорили між 
собою, вважаючи за краще спосте-
рігати і розмірковувати, але одно-

го разу затіяли розмову про своє 
майбутнє.

- Багато я побачив на своєму 
віку, - сказав перший кедр. - Тільки 
влада має силу, тому мені хотіло-
ся б перетворитися на престол, на 
якому буде сидіти наймогутніший 
цар на землі.

- А мені здається, - зітхнув дру-
гий кедр, - що головне в світі - до-
бро, тому хотів би стати інструмен-
том, який зможе перетворювати 
зло в добро.

- А я впевнений, що головне - це 
віра і душа, - прошелестів третій 
кедр. - Тому хотів би, щоб люди, ди-
влячись на мене, наповнювалися 
надією і вірою.

Десятиліття минали за деся-
тиліттями, і ось одного разу в гаю 
з'явилися дроворуби. Вони зруба-
ли всі три кедри, відвезли їх в май-
стерню і розпиляли. Кожен кедр 
мріяв про своє, але реальність не 
завжди збігається з очікуваннями.

Перший кедр став звичайним 
хлівом для худоби, а з його залиш-

ків підмайстер спорудив простень-
кі ясла. Другий кедр став грубим 
сільським столом, а колоди третьо-
го кедра за непотрібністю закину-
ли на склад.

Всі три кедри розчаровано зітх-
нули: «Як шкода, що не знайшли 
люди гідного застосування нашій 
чудовій деревині ...»

Минали роки, і ось одного разу 
вночі якась подружня пара без даху 
над головою прийшла на нічліг в 
той самий хлів, побудований з пер-
шого кедра. Жінка була при надії і 
в ту ніч народила хлопчика, якого 
вони поклали в ясла на сіно. В ту 
ж мить перший кедр усвідомив, 
що його мрія здійснилася: він став 
опорою найбільшого царя на землі.

Через кілька років за стіл з де-
ревини другого кедра сіли вчитель 
і його 12 учнів. Перед трапезою 
вчитель вимовив кілька слів і дру-
гий кедр зрозумів, що став опорою 
не тільки чаші з вином і страві з хлі-
бом, а й союзу людини і Бога.

На наступний же день з колод 

третього кедра спорудили хрест 
і прибили до нього цвяхами на-
півживу людину. Кедр жахнувся і 
став оплакувати свою долю і долю 
людини, прибиту до нього, але не 
минуло й трьох днів, як чоловік на 
ньому став Світочем Миру, а сам 
хрест перетворився зі знаряддя 
тортур в символ віри.

Так здійснилася доля трьох лі-
ванських кедрів: як це часто буває 
з мріями, вони здійснилися, але 
зовсім не так, як ми могли б собі це 
уявити.

…На Різдвяні свята, на Ще-
дрий вечір кожен загадує бажан-
ня. Будьте обачними, адже мрії 
збуваються!

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: третя зліва - Антоніна Луцик, неонатолог;  
Юлія Ткачук - старша медсестра; Ольга Сташук - акушерка; Інна Амброзюк - медсестра палати 
новонароджених; Неоніла Глущук - молодша медсестра пологового відділу Лановецької КЦРЛ.

Новела

Різдвяна казка 

Грушка

Про мрії, які збуваються

з донькою…
Як мати
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Фінал Ліги 
чемпіонів у Києві

Торік Україна вперше 
прийняла фінал голов-
ного єврокубкового 

турніру - Ліги чемпіонів. 
Право на його проведення 
Київ отримав ще у вересні 
2016 року на виконкомі 
УЄФА. 

Вирішальним фактором стала 
наявність в українській столиці 
стадіону належного рівня - чоти-
ризіркового НСК «Олімпійський», 
реконструйованого до Євро-2012. 
На заваді рішенню УЄФА не стала 
навіть російська агресія на Сході 
України та застереження про без-
пеку гостей.

Навесні 2018 року проти ки-
ївського фіналу ЛЧ таки була роз-
горнута потужна інформаційна 
кампанія, покликана відлякати 
від поїздки до України вболіваль-
ників. Частково вона досягла успі-
ху - чимало фанів «Реалу» та «Лі-
верпуля» залишилися дивитися 
матч вдома. І тут є також провина 
української сторони. Головною 
організаційною проблемою у Киє-
ві стали ціни на житло, які злетіли 
до захмарних позначок.

Безпосередньо фінальний 
матч між «Реалом» та «Лівер-
пулем» перетворився на тріумф 
мадридського клубу, який переміг 
3:1 та втретє поспіль виграв Лігу 
чемпіонів, чого раніше не вдава-
лося зробити нікому. До всього 
Київ ще й став свідком останнього 
матчу в «Реалі» славетного фор-
варда Кріштіану Роналду та го-
ловного тренера Зінедіна Зідана, 
які влітку залишили найкращу 
команду світу.

Ганебний  
мундіаль у Росії

Військова агресія проти 
України, окупація 
Криму та частини 

Донбасу стали для ФІФА не-
достатніми приводами, аби 
відібрати у Росії чемпіонат 
світу-2018. 

Найпопулярніший спортив-
ний турнір світу перетворили на 
масштабну піар-акцію кремлів-
ського диктатора Володимира 
Путіна.

Зміна керівництва ФІФА та 
прихід у 2016 році на посаду пре-
зидента організації Джанні Інфан-
тіно замість корупціонера Йозефа 
Блаттера нічого не дала. Міжна-
родна федерація футболу під ке-
рівництвом швейцарця остаточно 
перетворилася зі спортивної на 

комерційну структуру, яку щедро 
годує грошима «Газпром».

У ФІФА наплювали на репу-
таційні ризики та загрозу втрати 
багаторічних спонсорів. Їх просто 
замінили іншими - китайськими 
Wanda Group, Hisense, Mengniu 
Group, Vivo та ще й заробили на 
півмільярда доларів більше, ніж 
планували.

Чемпіонат світу, передусім, 
запам’ятався скандалом навко-
ло збірної Хорватії, роздмуханим 
російськими пропагандистами. 
Екс-футболісти київського «Ди-
намо» Домагой Віда та Огнен 
Вукоєвич, після розгрому росіян 
у чвертьфіналі, присвятили пере-
могу Україні, спричинивши у Росії 
справжню істерію.

Безпосередньо футбольний 
турнір чимало українських вболі-
вальників взагалі проігнорували. 
Запам’ятається  він сенсаційним 
виходом Хорватії до фіналу та ціл-
ком очікуваною перемогою збір-
ної Франції.

Золотий м’яч  
Модріча

У 2018 році в світовому 
футболі закінчилася 
ера Крішітану Роналду 

та Ліонеля Мессі. Саме ці 
два гравці з 2007 до 2017-го 
вигравали найпрестижнішу 
особисту нагороду - «Зо-
лотий м’яч», володарями 
якого вони ставали п’ять 
разів кожен.

Гегемонію португальського 
та аргентинського форвардів пе-
рервав Лука Модріч. Хорватський 
півзахисник провів надзвичайний 
рік, впродовж якого він виграв з 
«Реалом» Лігу чемпіонів та дій-
шов зі збірною Хорватії до фіналу 
чемпіонату світу.

Роналду цього разу фінішу-
вав у голосуванні другим, а Мессі 
вперше за останніх десять років 
не потрапив навіть до трійки най-
кращих і став п’ятим.

Окрім «Золотого м’яча», Мо-
дріч забрав й решту найпрестиж-
ніших індивідуальних трофеїв 
- став найкращим футболістом 
Ліги чемпіонів, чемпіонату світу 
та гравцем року за версією ФІФА.

Успіх збірної 
України у Лізі націй

У 2018 році УЄФА за-
пустив новий турнір 
для національних 

команд. Збірна України роз-
починала виступ у ньому в 
другому за силою дивізіоні. 

Після невдачі у кваліфікації 
чемпіонату світу шанси команди 

Андрія Шевченка на перемогу в 
одній групі з міцними збірними 
Чехії та Словаччини оцінювалися 
скептично. Проте українські фут-
болісти перевершили очікування.

Вони виграли вдома у Сло-
ваччини, двічі перемогли Чехію, 
за тур до завершення змагань 
гарантували собі перемогу у гру-
пі та путівку до еліти Ліги націй. 
Там Україна у 2020 році зіграє з 
найсильнішими збірними конти-
ненту.

Окрім іншого, перемога дала 
команді Шевченка додатковий 
шанс на вихід до фінальної части-
ни Євро-2020. Це українцям може 
стати у нагоді, враховуючи, що у 
класичному відборі їхніми супер-
никами по групі стануть чинний 
чемпіон Європи - Португалія та 
амбітна Сербія.

Трансфер Роналду

У кваліфікації Євро-2020 
багато залежатиме 
від того, чи зіграє за 

збірну Португалії Кріштіану 
Роналду. 33-річний напад-
ник восени національній 
команді не допомагав, адже 
вирішив зосередитися на 
виступах за свій новий клуб 
- «Ювентус».

Перехід Роналду з «Реалу» до 
«старої синьйори» став найгучні-
шим трансфером року. Зважаючи 
на солідний вік гравця, туринці за-
платили за зіркового португальця 
вагомі 117 млн. євро.

Зиск італійці отримали мит-
тєвий. Лише за першу добу після 
трансферу «Ювентус» заробив на 
продажу футболок з прізвищем 
Роналду 55 млн. євро. У виграші 
залишилася загалом італійська 
Серія A, інтерес до якої суттєво 
зріс у світі.

Кріштіану сповна відпрацьо-
вує кожен цент на футбольному 
полі. У першій частині сезону він 
зіграв за «Ювентус» у чемпіонаті 
Італії та Лізі чемпіонів 23 матчі, за-
бив 13 голів та віддав сім резуль-
тативних передач.

Лунін у «Реалі»

Найгучнішим літнім 
українським транс-
фером став перехід 

19-річного голкіпера Андрія 
Луніна із «Зорі» до «Реалу». 

Один із найталановитіших 
воротарів світу навіть не звертав 
уваги на запрошення «Шахтаря» і 
«Динамо» та розглядав пропозиції 
лише з європейських топ-чемпіо-
натів.

Суперечку за українця вигра-
ли мадридці, які заплатили «Зорі» 
8,5 млн. євро. Лунін поїхав з «Ре-
алом» на передсезонні збори, де 
взяв участь у кількох контроль-
них матчах. Але новий сезон укра-
їнець розпочав в оренді у іншому 
іспанському клубі - «Леганесі», 
куди мадридці відправили голкі-
пера, аби він мав ігрову практику.

Насправді українець у «Лега-

несі» зіграв лише чотири матчі. 
«Реал» така ситуація не влашто-
вує, тому мадридці планують вже 
взимку повернути Луніна з орен-
ди. Він цілком може стати дубле-
ром основного воротаря коман-
ди Тібо Куртка, адже нинішній 
другий номер команди - Кейлор 
Навас незадоволений своїм ста-
новищем у Мадриді та шукає ін-
ший клуб.

Перехід Ярмоленка 
до «Вест Гему»

Влітку кар’єра найкра-
щого українського 
футболіста Андрія 

Ярмоленка зробила крутий 
зигзаг. Після невдалого се-
зону у дортмундській «Бору-
сії» він змінив команду. 

Німецький клуб продав укра-
їнця за 20 млн. євро до англійсько-
го «Вест Гему» та здійснив давню 
мірю екс-динамівця виступати у 
чемпіонаті Англії.

Але заграти у Прем’єр-лізі ви-
явилося не так легко. Спершу тре-
нер «Вест Гему» Мануель Пелле-
гріні випускав українця виключно 
на заміну. А коли Ярмоленко на-
решті дістався стартового складу 
- його спіткала важка травма. 20 
жовтня у матчі з «Тоттенгемом» 
півзахисник порвав ахілове сухо-
жилля та вибув до травня. Ниніш-
ній сезон для Ярмоленка, по суті, 
завершено.

Зінченко -  
чемпіон Англії

Поки Ярмоленко ліку-
ється, український 
футбол в Англії 

презентує Олександр Зін-
ченко. Минулого сезону він 
скористався своїм шансом 
у «Манчестер Сіті», коли ко-
манда навесні переживала 
епідемію травм. 

Тренер манчестерців Хосеп 
Гвардіола поставив українського 
півзахисника на лівий фланг обо-
рони і Зінченку вдалося закрити 
проблемну позицію.

У АПЛ наш футболіст зіграв 

вісім матчів та став з «Манче-
стер Сіті» чемпіоном Англії. Він 
виявився лише другим україн-
ським футболістом, який виграв 
Прем’єр-лігу після Олега Лужно-
го, який робив це у складі «Арсе-
налу».

Прогрес  
Малиновського

Руслан Малиновський 
є вихованцем академії 
«Шахтаря». Та півза-

хисник свого часу виявився 
непотрібним донеччанам, а 
тодішній головний тренер 
команди Мірча Луческу 
взагалі назвав футболіста 
безперспективним.

Малиновський довів, що це 
не так, перебуваючи в оренді у 
«Зорі», а по-справжньому роз-
крився у бельгійському «Генку», 
до якого перейшов у 2016 році. За-
раз Малиновський справжній лі-
дер свого клубу та один з найкра-
щих гравців чемпіонату Бельгії.

Крім того, Малиновський став 
ключовим футболістом у збірній 
України. Зокрема, він забив своїм 
фірмовим дальнім ударом пере-
можний гол у ворота Чехії у Лізі 
націй та врятував українців від 
поразки у товариській зустрічі з 
Італією.

Рекорд Фреда

Минулого літа 
«Шахтар» вкотре 
продемонстрував 

прекрасну роботу селекцій-
ної служби. 

Донецький клуб за 59 млн. 
євро продав до «Манчестер Юнай-
тед» бразильського півзахисника 
Фреда.

Цей трансфер став найбіль-
шим в історії українських клубів. 
Показово й те, що інші п’ять най-
більших трансферів також здійс-
нив «Шахтар», коли продав Алекса 
Тейшейру (50 млн. євро), Фернан-
дінью (40 млн. євро), Вілліана (35 
млн. євро), Дугласа Косту (30 млн. 
євро) та Генріха Мхітаряна (27,5 
млн. євро). 

Андрій Ярмоленко з «Динамо» 
у цьому списку з вартістю 25 млн. 
євро лише сьомий.

Між тим постійні втрати лі-
дерів негативно позначилися на 
виступах «Шахтаря». Команда 
Паулу Фонсеки у Лізі чемпіонів 
поступилася у боротьбі за вихід 
до 1/8 фіналу англійському «Ман-
честер Сіті» та французькому 
«Ліону». Донеччани продовжать 
виступи у єврокубках, зокрема, у 
Лізі Європи, зазначає телеканал 
«Експресо».

Чим дивував футбол у минулому році
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Як ми кип'ятимо воду в чайнику? 
Доливаємо, не звертаючи увагу на 
те, що залишилося з попереднього 
кип'ятіння. Так буває, що вода ки-
пить по 2-3 рази. Лікарі не рекоменду-
ють пити таку воду - і ось чому. 

У водопровідній воді міститься 
величезна кількість не дуже корис-
них хімічних речовин – це хлор, солі 
кальцію і магнію, суспензії заліза і на-
віть миш'як.   

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ВОДОЮ В 
ЧАЙНИКУ ПРИ КИП'ЯТІННІ?

Змінюється хімічний склад, коли ви 
кип'ятите воду з домішками мінералів 
і солей. Деяка частина випаровується, а 
більшість потрапляє в наш організм ра-

зом з напоєм. 
ЯК ЧАСТО ВИ ЧИСТИТЕ ЧАЙНИК?
Накип на чайнику  – це ті ж солі, які 

потрапляють в осад при кип'ятінні. При 
першому ви вбиваєте в ній мікробів. Але 
чим частіше кип'ятите воду знову і зно-
ву, тим більш забрудненою вона стає. 

ЯКІ РЕЧОВИНИ МОЖУТЬ 
ПОТРАПЛЯТИ У ВОДУ ПРИ 

ПОВТОРНОМУ КИП'ЯТІННІ?
Все, що є в накипу, потрапляє в наш 

організм, і часто стає причиною таких 
серйозних захворювань, як артрит, ос-
теохондроз, жовчнокам'яна хвороба і т.д.

МИШ'ЯК
Миш'як очищає воду від хворобот-

ворних мікробів. У малих кількостях він 
дійсно не є загрозою. Але, коли миш'як 
накопичується в накипу чайника, він 
постійно потрапляє в організм, що може 
спровокувати розвиток периферичних 
нейропатій, шлунково-кишкових розла-
дів, порушень в роботі нирок, серцево-
судинних захворювань і навіть раку. 

НІТРАТИ
Все більше і більше стає нітратів у 

навколишньому середовищі завдяки 
розвитку хімічного виробництва. Коли 
ви нагріваєте ці речовини в киплячій 
воді, нітрати перетворюються в нітро-
заміни – канцерогенні сполуки азоту. 
Лейкемія, рак товстої кишки, рак стра-
воходу, проблеми з яєчниками і сечовим 
міхуром - ось лише деякі наслідки по-
стійного вживання нітрозамінів.

ЗАЛІЗО
Розчинене у воді залізо - це іржа, 

важкий метал. Потрапляючи в організм, 
це діє токсично і може провокувати по-
рушення функції печінки, хвороби кро-
воносної системи. 

Сіль давно і міцно увійшла 
в щоденний раціон практично 
кожної людини планети. Ми 
воліємо смачну, яскраву їжу, 
яка активно подразнює ре-
цептори язика - і навіть не за-
мислюємося про ту шкоду, яку 
вона приносить всьому орга-
нізму.

Між тим лікарі вже дав-
но кажуть про необхідність 
знизити кількість щодня спо-
живаної солі до необхідного 
мінімуму, який виглядає явно 
недостатнім для кухарів бага-
тьох країн. Так що ж саме від-
бувається з нашим тілом, коли 
вміст солі підвищується?
Навіщо потрібна сіль

Взагалі-то вона нашому 
тілу потрібна. Головним інгре-
дієнтом столової солі є натрій, 
який є регулятором кровотоку 
і тиску, що сприяє адекватному 
зв'язку між нервами і м'язами. 
Другий елемент столової солі, 
хлор, задіяний у травленні.

Чому шкідливо
Нечасто людині вдається 

правильно підтримувати со-
льовий баланс в організмі, не 
прикладаючи до цього спеці-
альних зусиль. Багато людей 
щодня перевищують свою 
норму через зневажливе став-
лення до дієти. Наприклад, на-
півфабрикати і готові продук-
ти, які ми купуємо, зазвичай 
містять забагато солі.

Сіль і тиск
Хлорид натрію безпосеред-

ньо пов'язаний з небезпекою 
підвищеного кров'яного тиску. 
Він і так присутній в організмі, 
виконуючи роль регулюваль-
ника рідинних і кров'яних 
потоків. Підвищуючи вміст 
хлориду натрію в крові, люди-
на добровільно збільшує на-
вантаження на серце, мозок та 

артерії.

Сіль і кальцій
Велика кількість солоної 

їжі може зробити ваші кістки 
крихкими, а зуби — поганими. 
Справа в тому, що сіль сприяє 
вимиванню з організму каль-
цію, який, крім іншого, регулює 
роботу нервової системи і від-
повідає за коректне відновлен-
ня м'язів. Не дивуйтеся власній 
суперздатності дратуватися на 
все підряд - просто постарай-
теся знизити кількість вжива-
ної солі.

Сіль і нирки
Щоб правильно функціо-

нувати, у нирках повинно міс-
титися строго певне співвід-
ношення електролітів (натрій 
і калій) до води. Велика кіль-
кість солі порушує цей баланс і, 
в результаті, нирки починають 
затримувати більше води в ор-
ганізмі. Тіло опухає, через вени 
проходить більше крові - при-
віт, гіпертоніє.

Сіль і мозок
У 2010 році вчені з Берклі 

відкрили і ще один негатив-
ний чинник, обумовлений під-
вищеним споживанням солі. 
Виявилося, що вона знижує 
когнітивні здібності людини - 
простіше кажучи, любитель со-
лоненького потихеньку тупіє.

Скільки вживати 
у грамах

Лікарі в один голос запев-
няють: людині досить спожи-
вати близько 2400 мг натрію 
- приблизно 6 грамів солі. Чай-
на ложка, у звичних кожному 
кухарю мірках. Більшість лю-
дей цю норму щодня переви-
щують. У поєднанні з кавою, 
нікотином і алкоголем ризик 
нервового виснаження стає 
більшим.

Якщо здуття живота 
буває нечасто і 
швидко минає, то 

його можна пояснити тим, 
що та або інша їжа погано 
засвоюється, перегниває 
й утворюються гази. 
Також метеоризм іноді 
виникає, якщо людина 
поїла молочних продуктів. 
Це відбувається через те, 
що недостатньо ферменту, 
який потрібний для 
засвоювання молока і його 
похідних.

Погано засвоюються продук-
ти із грубою клітковиною, такі 
як бобові, різне насіння, овес, 
горіхи, капуста, мед, фрукти, а та-
кож дріжджі. Тож і від них може 
виникнути здуття живота. Осо-
бливо якщо їх переїсти або їсти 
дуже швидко, не пережовуючи 
ретельно.

Причиною метеоризму мо-
жуть стати харчові алергії. У цих 
випадках може з’явитися нежить. 
Це свідчить уже про те, що імун-
на система працює неправильно, 
і причину треба шукати в низькій 
опірності організму впливам зо-
внішнього середовища.

Про які хвороби 
сигналізує?

Здуття живота може виника-
ти також через серйозні причи-
ни, які не можна пояснити лише 
поганим засвоєнням тих або ін-
ших продуктів. Воно може сигна-
лізувати про виникнення таких 
захворювань, як синдром роз-
дратованого кишечнику, апен-
дицит, дисбактеріоз, непрохід-
ність кишечнику, жовчнокам’яна 
хвороба, закупорка сечовивідних 
шляхів, виразка або пухлина в 
кишечнику. У цьому випадку не-
обхідне обстеження у фахівця.

Якщо всі способи перепробу-
вані й хвороб немає, а здуття жи-
вота є – спробуйте звернутися до 
нетрадиційної медицини. Зараз 
все більше поширення обороти 
набирає наука психосоматика, що 
допомагає розібратися в глибин-

них нервових процесах, що від-
буваються в організмі. Цей напря-
мок народної медицини здуття 
живота пояснює тим, що людина 
не хоче приймати які-небудь си-
туації у своєму житті й відчуває 

страх. В основному це страх змін. 
І здуття живота теж може бути 
ілюстрацією приказки про те, що 
всі хвороби – від нервів, тож на-
самперед варто заспокоїтися і не 
боятися того, що відбувається. 

Цілющі краплини 

народної медицини

Як позбутися здуття 
живота: народні засоби

Провокувати метеоризм можуть найрізноманітніші 
причини - від страху  до хвороб

Прості поради на кожен день 
Для тих, хто вірить тільки матеріальним способам рятуван-

ня, дамо кілька практичних рад.
* Дуже корисна прогулянка після їжі. Рух прискорить перева-

рювання, збільшить перистальтику й буде сприяти виділенню 
гормонів, які підвищать цю активність.

* Не їжте занадто гаряче або занадто холодне, а також не 
пийте сильногазовані напої й забудьте про жувальні гумки. При 
вживанні цих продуктів відбувається “мимовільне заковтуван-
ня повітря”, після чого можуть з’явитися гази.

* Використовуйте сорбенти. Вони видалять гази зі шлунка 
й кишечнику.

* Пийте трав’яний чай. Можна заварити перцеву м’яту, ро-
машку або солодкий кріп. Утворення газів помітно зменшиться.

* Їжте малими порціями та намагайтеся ретельніше пере-
жовувати їжу. У цьому випадку менше захоплюється повітря, 
а їжа починає переварюватися вже в роті, ферментами слини. 
Далі цей процес піде легше.

*Їжте більше овочів і круп, проте пам’ятайте про малі по-
рції. Менше -  дріжджового хліба й молочних продуктів.

* Зменшіть прийом харчових стимуляторів. Вони призво-
дять до надмірного порушення ЖКТ. До таких продуктів нале-
жать шоколад, чай і кава. Жир також може викликати спазми 
й порушити травлення.

* Жінки повинні враховувати передменструальный синдром. 
У цей період добре приймати вітаміни групи В, магній і калій. 
Вони зменшують здуття живота.

* Стежте за реакцією організму на різні продукти. Можна 
робити записи, що враховують цю реакцію. І подивіться на реак-
цію організму при виключенні цих продуктів з раціону.

* Зробіть масаж черевної порожнини. Проте слід правильно 
вивчити процес виконання масажу і в разі виникнення больових 
відчуттів негайно припинити його. 

*Якщо полежати в теплій воді, то можна полегшити біль у 
животі. Релаксація знизить рівень стресу і допоможе швидше 
впоратися з газоутворенням.

Чому не можна повторно кип'ятити воду

Що відбувається з тілом, 
коли в ньому забагато солі

Лікарі радять знизити кількість 
споживаної солі до необхідного мінімуму
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UA:Перший
06.00 М/с «Гон».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно!

09.40 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11.35 Д/с «Аромати Перу».
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с «Неповторна природа».
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с «Цiкаво.com».
16.20 Лайфхак українською.
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00 Разом.
19.30 Д/с «Наглядачi заповiдника».
20.00 Д/с «Пригоди Остiна Стiвенса».
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 UA:Бiатлон. Студiя.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.45 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.00, 05.20 «ТСН».
09.30, 11.00, 12.20 «Одруження наослiп».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова Во-

лодарка».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Маршрути долi».
21.45, 04.35 Т/с «Шлях у порожнечу».
22.45 «Грошi».
00.05 «Голос країни 9».

Iíòер
02.30 «Три сестри».
03.35, 09.20, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
03.40 «Орел i решка. Морський сезон 2».
04.20 «Подробицi» - «Час».
05.05, 05.10 «Top Shop».
05.40, 22.45 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 «Новини».
07.10, 08.10 Ранок з Iнтером.
11.10, 12.25 Х/ф «Людина-оркестр».
13.30 Т/с «Абатство Даунтон».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.30 Т/с «Платня за порятунок».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.

05.00 Т/с «Вiддiл 44».
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Вiдчинiть, полiцiя! 3».
15.20, 16.20 Х/ф «Повернення Супер-

мена».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже».
22.30 Свобода слова.
00.25 Х/ф «8 мiлiметрiв».

ÑТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома».
08.30 Мiстичнi iсторiї 4 з П. Костiциним.
10.25 МастерШеф.
13.35 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с «За вiтриною», 1 с.
21.00 Т/с «За вiтриною», 2 с.
22.50 Т/с «Закоханi жiнки».

Íоâий êаíаë
03.10, 02.50 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с «Лунi Тюнз шоу».
07.10 Х/ф «Кур`єр».
09.10 Х/ф «Крутi стволи».
11.30 Х/ф «Атомна блондинка».
14.00 Х/ф «Овердрайв».
15.50 Ревiзор.
18.10 Пристрастi за Ревiзором.
21.00 Х/ф «Блондинка в законi».
23.00 Х/ф «Блондинка в законi 2».
00.50 Х/ф «Вуличнi танцi».

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.50, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.30 Фiнансовий тиждень.
08.15, 13.35 Про вiйсько.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-по-

лiтичних подiй.
13.10 Акцент.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 «За Чай.com».
23.40 Агрокраїна.

00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

02.50 Сьогоднi.
09.30, 03.40 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Таємницi».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Найкращий чоловiк», 1 i 2 с.
23.30 Х/ф «Водний свiт».
01.50 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.00 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
09.50 М/ф «Астерiкс i Обелiкс: Велика 

бiйка».
11.15 М/ф «Астерiкс i Обелiкс пiдкорюють 

Америку».
12.50 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».
14.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.50 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.40 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
23.00 Х/ф «7 днiв i ночей з Mерилiн».
00.50 «Орел i решка. Шопiнг».
01.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Жива вода».
07.10 Х/ф «Викрадений поїзд».
08.40, 18.20 «Свiдок. Агенти».
09.15 Х/ф «Довга, довга справа...»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 «Свiдок».
12.50 Т/с «Кулагiн та партнери».
14.50, 16.50, 03.35 «Речовий доказ».
21.30 «Легенди карного розшуку».
23.45 Х/ф «Охоронниця».
01.30 «Легенди бандитського Києва».
03.00 «Випадковий свiдок».
04.00 «Правда життя. Професiї».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/с «Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць».
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.00 Рятiвники.
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
16.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Зiрконавти.
22.30 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день» з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 «Кримiнал» з С. Вардою.
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим.
23.30 «МЕМ».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 13.55 Правда життя.
09.10 Природа сьогодення.
10.00, 17.45 Незвичайнi культури.
10.55 Код доступу.
11.55 Iлюзiї сучасностi.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.25 Таємницi Другої свiтової.
15.55 Рiчковi монстри.
16.45 Таємнича Латинська Америка.
18.45, 20.45 Секретнi територiї.
21.40 Короп: полювання на монстра.
22.30 За межами Землi.
00.20 Мiстична Україна.
01.55 Зворотний бiк Мiсяця.
02.35 Таємницi дефiциту.
04.55 Iсторiя українських земель. Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Чорний принц».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 «Невiдома версiя. Дiвчатка».
09.30 «Зiркове життя».
10.20 «Моя правда».
11.10 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
12.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
14.25 Х/ф «День весiлля доведеться 

уточнити».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
21.00, 02.15 Т/с «Розслiдування Мер-

дока».
23.00 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
00.45 «Позаочi».
01.35 «Академiя смiху».
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 11.00 Т/с «Стоматолог».
09.40, 18.15 «Спецкор».
10.20, 18.50 «ДжеДАI».
12.50 «Помста природи».
14.55 Х/ф «Перлини дракона».
16.25 Х/ф «Фантастична четвiрка 2. Втор-

гнення Срiбного Серфера».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
21.30, 23.15 Т/с «Кiстки 5».
00.55 «Секретнi файли 2».
01.40 Т/с «Безсмертний».
02.20 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.45, 01.20 Мамареготала.
14.45 М/с «Сiмпсони».
18.00 Т/с «Куратори».
19.00 Т/с «СуперКопи».
20.30 Х/ф «Смерть їй личить».
22.30 Т/с «Унiвер».
03.15 Оттак мастак!
04.35 Чистоплюї.
05.00 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. «Гейм, Шетт i Матс».
00.15 «Watts».
00.35 Велоспорт (трек). Кубок свiту. 

Гонконг.
02.30, 05.30, 11.00, 16.30 Тенiс. Australian 

Open. Чоловiки. Фiнал.
04.00, 09.30, 15.00 Тенiс. Australian Open. 

Жiнки. Фiнал.
07.30, 13.00, 21.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Саппоро. 
Чоловiки. HS 137.

08.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. 
Жiнки. Мас-старт.

09.00 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. 
Чоловiки. Мас-старт.

14.00 Велоспорт. «Вуельта Сан-Хуана». 
Етап 1.

18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

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

20.00 Хокей. HХЛ. Матч всiх зiрок.
22.00 Тенiс. Australian Open. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 20.30, 22.45, 00.45, 

05.35 Топ-матч.
06.10 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Арсенал - Ворскла. Лiга Європи 

УЄФА.
10.15 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Шахтар - Карабах. Контрольна гра.
13.50 Барселона - Тоттенхем. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55, 02.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.50 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.40 Тоттенхем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
20.40 Уельс - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
22.55 Сампдорiя - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
01.00 МЮ - Ньюкасл. Чемпiонат Англiї.
03.45 Португалiя - Хорватiя. Контрольна 

гра.

UA:Перший
06.00 М/с «Гон».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно!

09.30, 11.35, 12.50, 13.45, 15.10, 23.20, 
03.05 Погода.

09.40 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11.45 «Герої України Крути. Перша Неза-

лежнiсть».
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с «Неповторна природа».
15.20 Т/с «Галерея Вельвет».
16.55 UA:Фольк.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00, 05.25 Спiльно.
19.30 Д/с «Наглядачi заповiдника».
20.00 Д/с «Пригоди Остiна Стiвенса».
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
22.45, 03.35 Складна розмова.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 #@)?$0 з Майклом Щуром.
04.30 Своя земля.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.45, 05.20 «ТСН».
09.30, 11.00, 12.20 «Одруження наослiп».
13.10 «Мiняю жiнку».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова Во-

лодарка».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Маршрути долi».
21.45 Т/с «Шлях у порожнечу», 6 с.
22.45 «Одруження наослiп 5».
00.50 Х/ф «Iмла».
04.35 Т/с «Шлях у порожнечу».

Iíòер
05.35, 22.45 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 «Новини».
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з Iнтером.
10.10 Х/ф «Вiрна рука - друг iндiанцiв».
12.25 Х/ф «007: Восьминiжка».
15.00, 15.50, 16.45, 01.30 «Речдок».
17.40 Новини.
18.00, 19.00, 03.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.30 Т/с «Платня за порятунок».
02.15 «Три сестри 6».
04.20 «Подробицi» - «Час».
05.05 «Top Shop».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Прорвемось!
10.55, 17.15 Антизомбi. Дайджест.
11.15, 13.15 Х/ф «Нiкiта».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Бiблiотекарi».
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.20 «На трьох».
23.30 Х/ф «Лейк Плесiд: Озеро страху».
00.55 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома».
08.10 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.05 МастерШеф.
13.40 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с «За вiтриною», 3 с.
20.55 Т/с «За вiтриною», 4 с.
22.50 Т/с «Закоханi жiнки».
23.55 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.05, 07.15 Kids` Time.
06.10 М/с «Лунi Тюнз шоу».
07.20 Київ вдень i вночi.
08.20 Т/с «Мелiсса i Джой».
11.10 Х/ф «Вибух з минулого».
13.10 Х/ф «Молодята».
15.10 Х/ф «Пригоди у Вегасi».
17.10 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф «Весiльний погром».
01.00 Х/ф «Вуличнi танцi 2».

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30 Огляд преси.
06.50, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Код успiху.
07.50 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 
Погода на курортах.

08.25 Агрокраїна.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-по-

лiтичних подiй.
13.05, 22.00 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.

17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
23.10 «За Чай.com».
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Таємницi».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Найкращий чоловiк», 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямi».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.00 Т/с «Дорогий лiкар».
10.30 Т/с «Пригоди Геркулеса».
13.50 «Вiрю не Вiрю».
14.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.50, 21.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.40 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 «Орел i решка. Шопiнг».
01.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.30 Х/ф «Позашлюбний син».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «34-й швидкий».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 «Свiдок».
12.50 Т/с «Кулагiн та партнери».
14.50, 16.50, 03.30 «Речовий доказ».
21.30 «Легенди карного розшуку».
23.45 Т/с «Служба розслiдувань».
01.50 «Легенди бандитського Києва».
03.10 «Випадковий свiдок».
03.55 «Правда життя. Професiї».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф «Червона Шапка проти зла».
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.00 Рятiвники.
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
16.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Зiрконавти.
22.30 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день» з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 «Кримiнал» з С. Вардою.
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим.
23.30 «МЕМ».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 13.55 Правда життя.
09.15 Природа сьогодення.
10.05 Азiя класу люкс.
11.05 Код доступу.
12.05 Легендарнi замки Закарпаття.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.00 Короп: полювання на монстра.
16.50 Таємнича Латинська Америка.
17.50 Незвичайнi культури.
18.40, 20.50 Секретнi територiї.
21.45 Рiчковi монстри.
22.35 Чужинцi всерединi нас.
00.25 Мiстична Україна. Київ. Територiя 

нерозгаданого.
01.55 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 «Невiдома версiя. Екiпаж».
09.30 «Зiркове життя».
10.20 «Моя правда».
11.10 Х/ф «Руда фея».
12.25 Х/ф «Скарб Срiбного озера».
14.20 Х/ф «Рiзнi долi».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
21.00, 01.50 Т/с «Розслiдування Мер-

дока».
23.00 Х/ф «Артист з Коханiвки».
00.20 «Позаочi».
01.10 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с «Безсмертний».
09.35, 18.15 «Спецкор».
10.15, 18.50 «ДжеДАI».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
12.55 Вiдеобiмба.
14.50 Х/ф «Янгол-охоронець».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
21.35, 23.20 Т/с «Кiстки 5».
01.00 «Секретнi файли 2».
03.05 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.50, 01.15 Мамареготала.
14.45 М/с «Сiмпсони».
18.00 Т/с «Куратори».
19.00 Т/с «СуперКопи».
20.30 Х/ф «Ед».
22.20 Т/с «Унiвер».
02.35 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.50 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
23.00, 04.00 Стрибки на лижах з трамплi-

ну. Кубок свiту. Саппоро. Чоловiки. 
HS 137.

00.05, 05.00, 07.00, 15.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. Антхольц. Жiнки. Мас-старт.

00.30, 05.30, 07.30, 15.30 Бiатлон. Кубок 
свiту. Антхольц. Чоловiки. Мас-старт.

01.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.00 Гiрськi 
лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. Чо-
ловiки. Слалом. Спроба 2.

01.45, 08.45, 11.40, 16.30, 22.45 Гiрськi 
лижi. Кубок свiту. Гармiш-Партен-
кiрхен. Жiнки. Супергiгант.

02.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
06.00, 09.30, 13.00, 17.00 Тенiс. Australian 

Open. Огляд.
10.30 Фехтування. Гран-прi. Доха. Огляд.
11.35 Фехтування. Топ-5.
14.00 Велоспорт. «Вуельта Сан-Хуана». 

Етап 2.
17.55 Волейбол. «Тайм-аут».
18.30, 21.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 1.

19.45 Кiнний спорт. «Краще з кiнного 
спорту».

20.15 Кiнний спорт. Кубок свiту. Ам-
стердам.

21.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 15.55 «Європейський weekend».
06.45 Емполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
08.15 Карабах - Арсенал. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.15 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Челсi - МЮ. Чемпiонат Англiї.
13.55 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.40, 21.25 Чемпiонат Англiї. Передмова 

до туру.
17.10 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
18.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.40 Нiдерланди - Францiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
21.55 Live. МЮ - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
00.00, 02.00 Топ-матч.
00.10 Шахтар - Карабах. Контрольна гра.
02.10 К`єво - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Шотландiя - Бельгiя. Контрольна гра.

Поíедіëоê

Віâòороê

28 січня

29 січня
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UA:Перший
06.00 М/с «Гон».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно!

09.30, 13.45, 15.10, 16.50, 23.20, 03.05 
Погода.

09.40 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11.35 Д/с «Аромати Перу».
12.30 Енеїда.
13.15, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с «Неповторна природа».
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с «Галерея Вельвет».
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00, 04.30 Своя земля.
19.30 Д/с «Наглядачi заповiдника».
20.00 Д/с «Пригоди Остiна Стiвенса».
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45, 03.35 Складна розмова.
22.15 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Нашi грошi.
05.25 Спiльно.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

01.25, 05.20 «ТСН».
09.30, 11.00, 12.20 «Одруження наослiп».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова Во-

лодарка».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Маршрути долi».
21.45, 01.30 Т/с «Шлях у порожнечу».
22.45, 00.05 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
02.15 Т/с «Таємниця твердинi шифрiв».

Iíòер
05.35, 22.45 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.10 Х/ф «Брати по кровi».
12.25 Х/ф «007: Вигляд на вбивство».
15.00, 15.50, 16.45, 01.30 «Речдок».
18.00, 19.00, 03.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.30 Т/с «Платня за порятунок».
02.15 «Три сестри 6».
04.20 «Подробицi» - «Час».
05.05 «Top Shop».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.05, 17.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.00, 13.15 Х/ф «Лейк Плесiд: Озеро 

страху».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Бiблiотекарi».
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.20 «На трьох».
23.30 Х/ф «Озеро страху 3».
01.05 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома».
08.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.00 МастерШеф.
13.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с «За вiтриною», 5 с.
20.55 Т/с «За вiтриною», 6 с.
22.50 Т/с «Закоханi жiнки».
23.55 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.55, 08.05 Kids` Time.
07.00 М/с «Лунi Тюнз шоу».
08.10 Київ вдень i вночi.
09.20 Т/с «Мелiсса i Джой».
11.50 Х/ф «Доктор Дулiттл».
13.40 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
15.20 Х/ф «Подорожi Гулiвера».
17.10 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф «Пригоди у Вегасi».
01.00 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi зiрки».
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.

07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 
Погода на курортах.

08.15 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-по-

лiтичних подiй.
13.05 Полiграф.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 «За Чай.com».
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Таємницi».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Найкращий чоловiк», 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямi».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.00 Т/с «Дорогий лiкар».
10.30 Т/с «Пригоди Геркулеса».
13.50 «Вiрю не Вiрю».
14.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.50, 21.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.40 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 «Орел i решка. Шопiнг».
01.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Екстрасенс».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 «Свiдок».
12.50 Т/с «Кулагiн та партнери».
14.50, 16.50, 03.25 «Речовий доказ».
21.30 «Легенди карного розшуку».
23.45 Т/с «Служба розслiдувань».
01.55 «Легенди бандитського Києва».
03.15 «Випадковий свiдок».
03.50 «Правда життя. Професiї».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф «Гнiздо дракона».
11.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.00 Рятiвники.

14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-
лодька.

15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.

16.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Зiрконавти.
22.30 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день» з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 «Кримiнал» з С. Вардою.
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим.
23.30 «МЕМ».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 13.50 Правда життя.
09.00 Природа сьогодення.
09.50 Азiя класу люкс.
10.50 Код доступу.
11.50 Iсторiя Києва.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.35 Таємнича Латинська Америка.
17.50 Незвичайнi культури.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
00.30 Мiстична Україна.
02.05 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.50 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00 «Зiркове життя».
11.40 Х/ф «Iду до тебе».
12.50 Т/с «Вогнем i мечем».
14.50 Х/ф «До Чорного моря».
16.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
21.00, 01.55 Т/с «Розслiдування Мер-

дока».
23.00 Х/ф «Увага, черепаха!»
00.40 «Позаочi».
01.25 «Академiя смiху».
03.25 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с «Безсмертний».
09.35, 18.15 «Спецкор».
10.15, 18.50 «ДжеДАI».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
12.55 «Помста природи».
15.25 Х/ф «Вiдсiч».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
21.35 Т/с «Кiстки 6».
23.20 Т/с «Кiстки 5».

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
12.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.00, 01.15 Мамареготала.
14.50 М/с «Сiмпсони».
18.10 Т/с «Куратори».
19.00 Т/с «СуперКопи».
20.30 Х/ф «Щасливчик Гiлмор».
22.20 Т/с «Унiвер».

ªâроñïорò
23.25, 10.25 Хокей на травi. Pro League.
23.30, 09.30, 12.45, 18.00 Автоперегони. 

Формула E. Сантьяго. Огляд.
00.35, 06.00, 11.35 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 1.

01.00, 06.30, 09.00, 12.00, 20.05 Гiрськi 
лижi. Кубок свiту. Шладмiнг. Чо-
ловiки. Слалом. Спроба 2.

01.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
02.30, 19.00 Тенiс. Australian Open. Чо-

ловiки. Фiнал.
04.00, 07.00, 10.30 Тенiс. Australian Open. 

Огляд.
05.00, 08.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Саппоро. HS 137.
13.45 Велоспорт. «Вуельта Сан-Хуана». 

Етап 3.
14.45, 20.45 Снукер. German Masters. 

Берлiн. День 1.
19.30 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.30, 21.30, 23.45, 01.50, 

03.50 Топ-матч.
06.10 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Спортiнг - Арсенал. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 02.00 Ньюкасл - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
12.05 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Вiкторiя - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55 МЮ - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
17.45 Шахтар - Карабах. Контрольна гра.
19.40 Словаччина - Україна. Лiга Нацiй 

УЄФА.
21.40 Live. Борнмут - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
00.00 Торiно - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Нiмеччина - Перу. Контрольна гра.

UA:Перший
06.00 М/с «Гон».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно!

09.30, 13.45, 15.10, 16.50, 23.20, 03.05 
Погода.

09.40 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11.35 Д/с «Аромати Перу».
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с «Неповторна природа».
15.20 Т/с «Галерея Вельвет».
16.55 Промiнь живий.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с «Наглядачi заповiдника».
20.00 Д/с «Пригоди Остiна Стiвенса».
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
22.45 Букоголiки.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Свiтло.
04.30 Своя земля.
05.25 Спiльно.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 05.30 «ТСН».
09.30, 11.00, 12.20 «Одруження наослiп».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова Во-

лодарка».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Маршрути долi».
21.45, 02.00 Т/с «Шлях у порожнечу».
22.30 «Право на владу».
01.00 «Грошi».
04.00 Т/с «Таємниця твердинi шифрiв».

Iíòер
05.35, 22.45 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Х/ф «Оцеола: Права рука вiдплати».
12.25 Х/ф «007: Iскри з очей».
15.00, 15.50, 16.45, 01.35 «Речдок».
18.00, 19.00, 03.35 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Нитки долi».
00.30 Т/с «Платня за порятунок».
02.15 «Три сестри 6».
04.20 «Подробицi» - «Час».
05.05 «Top Shop».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
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.
10.05 Секретний фронт.
11.55, 13.15 Х/ф «Прокляття фараона 

Тута», 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Бiблiотекарi».
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже».
17.15 Антизомбi. Дайджест.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
22.20 «На трьох».
23.30 Х/ф «Озеро страху 4».
01.05 Т/с «У полi зору».

ÑТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома».
08.05 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
10.05 МастерШеф.
13.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Т/с «За вiтриною», 7 с.
20.55 Т/с «За вiтриною», 8 с.
22.50 Т/с «Закоханi жiнки».
23.55 Давай поговоримо про секс.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.15 Служба розшуку дiтей.
05.00 Абзац.
06.35, 08.45 Kids` Time.
06.40 М/с «Лунi Тюнз шоу».
08.50 Т/с «Мелiсса i Джой».
11.25 Х/ф «Блондинка в законi».
13.20 Х/ф «Блондинка в законi 2».
15.15 Х/ф «Палкi утiкачки».
17.05 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф «Серцеїдки».
01.20 Х/ф «Молодята».

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.35 Компанiя Героїв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 
Погода на курортах.

08.15 Я маю право.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-по-

лiтичних подiй.
13.05, 22.00 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
20.00 #Лiнiя оборони.
23.10 «За Чай.com».
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лiкар».
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Таємницi».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Найкращий чоловiк».
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямi».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.00 Т/с «Дорогий лiкар».
10.30 Т/с «Пригоди Геркулеса».
13.50 «Вiрю не Вiрю».
14.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.50, 21.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.40 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 «Орел i решка. Шопiнг».
01.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45, 12.50 Т/с «Кулагiн та партнери».
06.10 Х/ф «Життя як цирк».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Беремо все на себе».
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 «Свiдок».
14.50, 16.50, 03.35 «Речовий доказ».
21.20 «Легенди карного розшуку».
23.45 Т/с «Служба розслiдувань».
01.50 «Легенди бандитського Києва».
03.10 «Випадковий свiдок».
03.55 «Правда життя. Професiї».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф «Дельго».
11.30 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».

13.00 Рятiвники.
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
16.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Зiрконавти.
22.30 Сiмейка У.
00.00 Країна У.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день» з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 «Кримiнал» з С. Вардою.
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим.
23.30 «МЕМ».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 13.50 Правда життя.
09.10 За межами Землi.
10.05 Незвичайнi культури.
11.00 Код доступу.
12.00 Iсторiя українських земель.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.35 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 Чужинцi всерединi нас.
17.45 Азiя класу люкс.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.35 Таємнича Латинська Америка.
00.35 Мiстична Україна.
02.15 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «До Чорного моря».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.45 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
09.55 «Зiркове життя».
11.35 Х/ф «Веселi Жабокричi».
12.50 Т/с «Вогнем i мечем».
14.55 Х/ф «Живiть в радостi».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока 3».
23.00 Х/ф «Казка про втрачений час».
00.25 «Позаочi».
01.10 «Академiя смiху».
01.50 Т/с «Розслiдування Мердока».

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.45 Т/с «Безсмертний».
09.35, 18.15 «Спецкор».
10.15, 18.50 «ДжеДАI».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
12.55, 03.05 «Облом.UA».
15.45 Х/ф «Перлини дракона».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
21.35, 23.20 Т/с «Кiстки 6».
01.00 «Секретнi файли 2».

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
12.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.00, 01.25 Мамареготала.
14.45 М/с «Сiмпсони».
18.00 Т/с «Куратори».
19.00 Т/с «СуперКопи».
20.30 Х/ф «Майор Пейн».
22.20 Т/с «Унiвер».
02.55 Оттак мастак!
04.10 Чистоплюї.
05.05 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00 Фехтування. Топ-5.
00.05, 08.30 Тенiс. Australian Open. Огляд.
01.00, 04.00, 07.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 1.

01.45, 04.45, 08.00, 15.00 Гiрськi лижi. 
Кубок свiту. Шладмiнг. Чоловiки. 
Слалом. Спроба 2.

02.30, 05.30, 09.35 Снукер. German 
Masters. Берлiн. День 1.

10.55, 15.45, 20.45 Снукер. German 
Masters. Берлiн. День 2.

14.00 Велоспорт. «Вуельта Сан-Хуана». 
Етап 4.

19.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
19.45 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч.
06.10 МЮ - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
08.10 Арсенал - Спортiнг. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 01.45 Лiверпуль - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
12.05 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Шахтар - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 22.45 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
16.55 Live. Шахтар - Лех. Контрольна гра.
18.55 Борнмут - Челсi. Чемпiонат Англiї.
20.45 Шахтар - Хобро. Контрольна гра.
23.40 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
03.45 Англiя - Швейцарiя. Контрольна гра.

Ñереда

Чеòâер

30 січня

31 січня
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UA:Перший
06.00 М/с «Гон».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно!

09.30, 13.45, 15.10, 16.50, 23.20, 03.15 
Погода.

09.40 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
11.35 Д/с «Аромати Перу».
12.00 Д/с «Аромати Iспанiї».
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 03.20, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с «Неповторна природа».
15.20 Т/с «Галерея Вельвет».
16.55 Д/с «Браво, шеф».
18.20, 02.45 Тема дня.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с «Наглядачi заповiдника».
20.00 Д/с «Пригоди Остiна Стiвенса».
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.25 Д/с «Найбiльш завантажений у 

свiтi».
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.50 Лайфхак українською.
04.30 Своя земля.
05.25 Спiльно.

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН».
09.30, 11.00, 12.20 «Одруження наослiп».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.45 «Сiмейнi мелодрами».
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова Во-

лодарка».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.25 «Чистоnews».
20.35, 22.35, 00.40 «Лiга смiху».
02.25 Т/с «Таємниця твердинi шифрiв».

Iíòер
05.35, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.50 Х/ф «Текумзе».
12.00 «Новини».
12.25 Х/ф «007: Лiцензiя на вбивство».
15.00, 15.50, 16.45, 23.45 «Речдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00, 03.40 «Подробицi тижня».
02.10 «Добривечiр на Iнтерi».
05.20 «Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога».

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

04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.55 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 11.00, 17.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Iнсайдер.
11.50, 13.15 Х/ф «Прокляття фараона 

Тута», 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Бiблiотекарi».
16.15 Т/с «Розтин покаже».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Дизель-шоу.
00.05 «На трьох».
02.15 Х/ф «Шосте чуття».

ÑТБ
03.25 Холостяк.
15.30 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00, 22.50 Х/ф «Загадка для Анни».

Íоâий êаíаë
03.20, 02.50 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.05, 07.25 Kids` Time.
06.10 М/с «Лунi Тюнз шоу».
07.30 Суперiнтуїцiя.
13.00, 21.00 Вар`яти.
19.00 Хто зверху? (12+).
23.00 Х/ф «Палкi утiкачки».
00.50 Х/ф «Весiльний погром».
02.45 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 07.25, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

07.12, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 Погода в Українi.
07.30 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 00.30, 01.10 Погода 
на курортах.

08.15 Топ дня.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-по-

лiтичних подiй.
13.05 Iсторична година.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
00.40 Хронiка дня.

01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.30 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.20, 04.20 Реальна мiстика.
13.30 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає», 

1 i 2 с.
15.30 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає».
18.00 Т/с «Таємницi».
19.50 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Все ще буде», 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Все ще буде», 2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с «Все ще буде».

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.00 Т/с «Дорогий лiкар».
10.30 Т/с «Пригоди Геркулеса».
13.50 «Вiрю не Вiрю».
14.50 «Орел i решка. Морський сезон».
15.50, 21.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.40 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 «Орел i решка. Шопiнг».
01.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00, 12.50 Т/с «Кулагiн та партнери».
07.00 Х/ф «Сказання про двох бра-

тiв-близнюкiв».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Iшов четвертий рiк вiйни...»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 «Свiдок».
14.50, 16.50, 03.20 «Речовий доказ».
21.30 «Легенди карного розшуку».
23.45 Т/с «Служба розслiдувань».
01.55 «Легенди бандитського Києва».
03.10 «Випадковий свiдок».
03.45 «Правда життя. Професiї».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi».
11.35 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
13.15 Рятiвники.
14.15 Х/ф «День, коли Земля зупини-

лась».
16.15 М/ф «Книга життя».
18.00 4 весiлля.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30 Танька i Володька.
22.45 Х/ф «Його собаче дiло».
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день» з А. 

Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. 
Калатай та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталi» з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 «Кримiнал» з С. Вардою.
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.30 «Пiдсумки» з С. Орловською та М. 

Вереснем.
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.30 «Поярков. News».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 13.55 Правда життя.
08.35, 22.35 Таємнича Латинська Америка.
09.35 Незвичайнi культури.
10.30 Код доступу.
11.30 Iсторiя українських земель.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.35 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 За межами Землi.
17.45 Азiя класу люкс.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
00.35 Мiстична Україна.
02.10 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Артист з Коханiвки».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.45 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
09.55 «Зiркове життя».
11.35 Х/ф «Капiтан Крокус».
12.50 Х/ф «Шляхетний венецiанець».
14.40 Х/ф «Увага, черепаха!»
16.20 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
21.00, 02.00 Т/с «Розслiдування Мер-

дока».
23.00 Х/ф «Живiть в радостi».
00.20 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.10 Т/с «Безсмертний».
09.35, 18.15 «Спецкор».
10.15, 18.50 «ДжеДАI».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
12.55 Вiдеобiмба.
15.20 Х/ф «Ласкаво просимо у Гамбург».
19.25 Х/ф «Iнферно».
21.15 Х/ф «Заклятi вороги».
22.55 Х/ф «Чужий».
01.50 «Облом.UA».
04.40 «Цiлком таємно-2016».

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».
09.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.40 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.40 Мамареготала.
14.35 М/с «Сiмпсони».
18.00 Т/с «Куратори».
19.00 Т/с «СуперКопи».
21.30 Х/ф «Диявол».
23.00 Без краватки.
23.30 Х/ф «Дитячi забави 2».
01.05 Х/ф «Дитячi забави 3».
02.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 1.

00.30, 10.15, 15.00 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

01.00, 05.00, 08.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Антхольц. Чоловiки. Мас-старт.

01.30, 04.00, 08.30 Автоперегони. Формула 
E. Сантьяго. Огляд.

02.30, 05.30 Снукер. German Masters. 
Берлiн. День 2.

07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. 
Жiнки. Мас-старт.

10.45, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Марiбор. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Швид-
кiсний спуск. Тренування.

13.45, 19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Марiбор. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

15.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Оберстдорф. Квалiфiкацiя.

16.45, 19.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Оберстдорф. HS 225.

20.45 Снукер. German Masters. Берлiн. 
1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Борнмут - Челсi. Чемпiонат Англiї.
08.10 Ворскла - Арсенал. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Шахтар - Лех. Контрольна гра.
12.05 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Валенсiя - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55, 01.05 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.25 Шахтар - Хобро. Контрольна гра.
18.10 Лiверпуль - Лестер. Чемпiонат Англiї.
19.55 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
20.45 Сербiя - Чорногорiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
22.45, 03.25 Свiт Прем`єр-лiги.
23.15 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
01.35 МЮ - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
03.55 Польща - Iрландiя. Контрольна гра.

UA:Перший
06.00, 10.15 М/с «Гон».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.30 Новини.
09.30, 16.30, 19.45, 22.20, 02.20, 03.50, 

04.50 Погода.
09.40 М/с «Врумiз».
10.55 Д/с «Елементи».
11.30 Хто в домi хазяїн?
11.55 Сильна доля.
13.00 Х/ф «Грозовий перевал», 1 с.
14.30 Д/с.
15.00 По обiдi шоу.
16.00 Спiльно.
16.45 Т/с «Iспанська легенда».
19.55, 02.30 Розсекречена iсторiя.
21.25 Концертна програма Арсена Мiрзо-

яна «Київ».
22.30 Д/с «Свiт дикої природи».
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.25 Своя земля.
04.00 Букоголiки.
05.00 Свiтло.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 «ТСН».
07.00 «Грошi».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 10.35 «Їмо за 100».
11.15 «Свiтське життя Дайджест».
12.15 Т/с «Маршрути долi».
16.30, 21.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
20.15 «Чистоnews».
20.25 «Українськi сенсацiї».
23.30 «Свiтське життя».
00.35 «Лiга смiху».
02.30 Т/с «Таємниця твердинi шифрiв».

Iíòер
05.45 «Готуємо разом».
06.45 «Чекай на мене. Україна».
08.30 «Слово Предстоятеля».
08.40 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
10.10 Х/ф «Баламут».
12.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
13.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.45 Т/с «Таїсiя», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «007: Помри, але не зараз».
23.10 Х/ф «Вiйна».
01.00 «Добривечiр на Iнтерi».
02.50 «Речдок».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.35 Факти.
05.55 Бiльше нiж правда.
07.40 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу.
10.45, 10.50 Особливостi нацiональної 

роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».

15.05 Т/с «Розтин покаже».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
21.15 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
23.45 Х/ф «Озеро страху 3».
01.25 Х/ф «Озеро страху 4».
02.50 Лабiринт. Мiстика поруч.

ÑТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома».
09.00 Т/с «За вiтриною», 1-8 с.
16.55 Хата на тата.
20.40 Х/ф «Кохання в прямому ефiрi».
22.45 Х/ф «Мачуха».

Íоâий êаíаë
03.00, 02.55 Зона ночi.
05.10 Ревiзор.
07.30 Пристрастi за Ревiзором.
10.20 Хто зверху? (12+).
16.15 М/ф «Бебi-бос».
18.10 Х/ф «Карате-кид».
21.00 Х/ф «Земля пiсля нашої ери».
23.00 Х/ф «Похмурi небеса».
01.00 Х/ф «Вибух з минулого».

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.15 Кендзьор.
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, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 15.30 Сiмейнi зустрiчi.
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.50, 01.10 
Погода на курортах.

08.15 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.20 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.10 Iсторiя Успiху.
10.25 П`ятий поверх.
11.10 Майстри ремонту.
11.30 Феєрiя мандрiв.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.10, 04.30 Вiдкрита церква.
13.35 Навчайся з нами.
14.30 Континент.
16.10 Я маю право.
16.30 Акцент.
17.10 Стоп корупцiї!
18.10, 00.15 Машина часу.
18.30 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Док. проект.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
02.15 Про вiйсько.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.20 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «Найкращий чоловiк», 1-6 с.
15.20 Т/с «Найкращий чоловiк».
16.45 Т/с «Несолодка помста», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Несолодка помста».
22.15 Т/с «Бiлий налив».
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «CSI: Маямi».
03.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.10 «Дай Лапу».
08.50 М/ф «Земля до початку часiв 7: 

Камiнь Холодного Вогню».
10.10 Т/с «Пригоди Геркулеса».
11.50 «Ух ти show».
13.20 М/ф «Воруши ластами, Семмi».
14.50, 21.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.40 «Вiрю не Вiрю».
19.40 М/ф «Астерiкс та вiкiнги».
22.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
00.00 Х/ф «Одержимiсть».
02.00 «Орел i решка. Шопiнг».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.20 Х/ф «Викликаємо вогонь на себе».
11.30 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
15.20 «Легенди карного розшуку».
16.30 «Втеча. Реальнi iсторiї».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дiвчина без адреси».
21.15 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
23.20 Х/ф «Дiамантовi пси».
01.10 «Таємницi кримiнального свiту».
02.45 «Випадковий свiдок».
03.00 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя. Професiї».
04.15 «Легенди бандитської Одеси».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
12.00 М/ф «Дельго».
13.30 Х/ф «Пастушка».
14.40 4 весiлля.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Танька i Во-

лодька.
22.30 Зiрконавти.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 12.15 «Ехо України» з М. Гана-

польським.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00 

«Репортер». Новини.
10.15, 22.00 «МЕМ».
11.15, 14.15 «Live».

13.00 «Споживач» з М. Несмiяновим та 
О. Бунт.

15.00 Концерт.
16.15 «18 мiнус» з М. Ганапольським та 

К. Шангелiя.
17.00 «Кисельов. Авторське».
18.00 «Кримiнал» з С. Вардою та К. 

Трушик.
19.15 «Вата-шоу. Всi свої».
20.00 «The Week» з Т. Березовцем та П. 

Залмаєвим.
21.00 «Закрита зона» з В. Арьєвим.
23.00 «Вата-шо☺у».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.30, 00.55 Мiстична Україна.
08.15 Володимир Iвасюк.
09.10 Богдан Ступка.
10.10 Секретнi територiї.
11.05 Таємницi Другої свiтової.
13.05 Морськi гiганти.
15.50 Таємнича Латинська Америка.
16.50 Чужинцi всерединi нас.
17.45, 23.55 Рiчковi монстри.
18.45 Юрiй Нiкулiн.
19.30 Два Миронових.
20.20 Мерилiн Монро.
21.10 Велетнi льодовикової ери.
01.45 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Приходьте завтра».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 «Моя правда».
09.30 «Зiркове життя».
10.20 «Невiдома версiя. Карнавальна нiч».
11.10 Х/ф «Ватажок мафiї».
13.40 Х/ф «Iнспектор карного розшуку».
15.25 Х/ф «Товариш генерал».
17.10 Х/ф «Шляхетний венецiанець».
19.05 Х/ф «Оксамитовi ручки».
21.00 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
22.25 Х/ф «Вiрний Руслан».
01.35 «Позаочi».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 «102. Полiцiя».
09.00 ДжеДАI 2018.
10.00 «Загублений свiт».
15.00 Х/ф «Фантастична четвiрка 2. Втор-

гнення Срiбного Серфера».
16.50 Х/ф «Храм черепiв».
18.45 Х/ф «Ласкаво просимо у Гамбург».
20.40 Х/ф «Бронежилет».
22.15 Т/с «Дiлянка лейтенанта Качури». 

Фiльм 2. «Мережева загроза».
02.00 «Облом.UA».
04.35 «Цiлком таємно-2016».

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.50 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».

09.30 Пiвнiчний Check-In (16+).
10.30 Т/с «Сишиш-шоу».
11.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
12.50 Мамареготала.
14.40 М/с «Сiмпсони».
18.00 Х/ф «Подруги нареченої».
20.20 Х/ф «Майор Пейн».
22.10 Comedy Woman.
00.00 Х/ф «Вийти замiж у високосний 

рiк».
03.25 Оттак мастак!
04.45 Чистоплюї.
05.10 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 04.00, 07.30, 09.30 Стрибки 

на лижах з трамплiну. Кубок свiту. 
Оберстдорф. HS 225.

01.00, 10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Марiбор. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

01.30, 05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Марiбор. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

02.30, 05.30 Снукер. German Masters. 
Берлiн. 1/4 фiналу.

08.30 Велоспорт. «Вуельта Сан-Хуана». 
Етап 5.

10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 
Жiнки. Слалом. Спроба 1.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Швид-
кiсний спуск.

14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

15.00 Бiатлон. ЧC серед юнiорiв. Осрбльє. 
Жiнки. Спринт.

16.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Клiгенталь. Переслiдування.

16.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. HS 225.

18.45 Хокей. HХЛ. Регулярний сезон. 
«Вашингтон» - «Калгарi».

20.00 Хокей. HХЛ. Регулярний сезон. 
«Фiладельфiя» - «Едмонтон».

22.45 Снукер. German Masters. Берлiн. 
1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Торiно - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Шахтар - Хобро. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.50 Борнмут - Челсi. Чемпiонат Англiї.
12.35 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
13.25 Аякс - Баварiя. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Емполi - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
17.55, 18.40, 20.55, 23.25, 01.30, 03.35, 

05.40 Топ-матч.
18.10 Свiт Прем`єр-лiги.
18.55 Live. Наполi - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
21.25 Live. Ювентус - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Тоттенхем - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.
01.45 Челсi - Хаддерсфiлд. Чемпiонат 

Англiї.
03.50 Iталiя - Україна. Контрольна гра.

П’яòíиця

Ñóáоòа

1 лютого

2 лютого

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с «Гон».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 02.00, 

04.30 Новини.
09.35 Х/ф «Грозовий перевал», 1 с.
11.00 Д/с «Супер Чуття».
12.00 Д/с «Браво, шеф».
13.00 Лайфхак українською.
13.20 Д/с «Неповторна природа».
13.55 #ВУкраїнi.
14.30 Перший на селi.
15.00 UA:Фольк.
16.00 Д/с «Мегаполiси».
16.30, 19.45, 02.20, 03.50, 04.50 Погода.
16.45 Т/с «Iспанська легенда».
19.50 Д/с «Дивовижнi мiста свiту».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с «Свiт дикої природи».
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.30 Розсекречена iсторiя.
03.25 Своя земля.
04.00 Букоголiки.
05.00 Свiтло.

Êаíаë “1+1”
06.00 «ТСН».
06.50 М/ф.
07.00 «Українськi сенсацiї».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
11.05 «Свiт навиворiт 8».
12.05 Х/ф «Царство небесне».
14.55 Х/ф «Джентльмени удачi».
16.45 Х/ф «Сахара».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 9».
23.25 «Концерт Сергiя Бабкiна. Муза-

сфера».
01.10 Т/с «Таємниця твердинi шифрiв».

Iíòер
05.00 «Великий бокс. Елейдер Альварес - 

Сергiй Ковальов».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Морський сезон 3».
11.00 «Орел i решка. Морський сезон 2».
12.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
13.00 Х/ф «007: Помри, але не зараз».
15.45 Т/с «Фалько».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Стосується кожного».
22.25 Х/ф «Декiлька примарних днiв».
00.20 «Речдок».

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.
05.55 Громадянська оборона.

06.50 Антизомбi. Дайджест.
08.45 Т/с «Вiддiл 44».
10.30, 13.00 Х/ф «Єлена Троянська».
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф «Острiв горлорiзiв».
16.25 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф «Останнiй рубiж».
22.40 Х/ф «Без компромiсiв».
00.30 Х/ф «8 мiлiметрiв».
02.35 Лабiринт. Мiстика поруч.

ÑТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома».
09.20 Все буде смачно!
11.20 Хата на тата.
16.55 Х/ф «Кохання в прямому ефiрi».
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.05 Один за всiх.
22.20 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
06.00 Стендап Шоу.
06.55, 08.40 Kids` Time.
07.00 Х/ф «Доктор Дулiттл».
08.45 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
10.30 М/ф «Беби-бос».
12.30 Х/ф «Карате-кид».
15.10 Х/ф «Земля пiсля нашої ери».
17.05 Х/ф «Володар стихiй».
19.00 Х/ф «Пророк».
21.00 Х/ф «Сiм сестер».
23.30 Х/ф «Трикутник».
01.40 Х/ф «Серцеїдки».

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.30 Акцент.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.15 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.50, 08.50, 22.00, 00.15 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55 Погода 
на курортах.

08.15 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Мотор ТВ.
09.15 Автопiлот-Тест.
09.20 Драйв.
10.05 Сiмейнi зустрiчi.
10.25, 03.20 Кiно з Я. Соколовою.
11.05, 01.40 Кордон держави.
11.20 Будемо жити.
11.30 Гра iнтересiв.
12.10, 23.20 Невигаданi iсторiї.

12.35 Брифiнг речника МО України щодо 
ситуацiї на лiнiї зiткнення.

13.05 Медекспертиза.
13.25, 01.15 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 00.30, 04.40, 05.15 Машина 

часу.
15.20 П`ятий поверх.
16.10 Агрокраїна.
16.25 Фiнансовий тиждень.
17.05 Особливий погляд.
17.25 Компанiя героїв.
18.00, 02.15 Час: Пiдсумки тижня.
19.20 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Док. проект.
02.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.30 Т/с «Несолодка помста».
12.50 Т/с «Все ще буде».
17.00 Т/с «Референт», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Референт».
23.00 Х/ф «Шукаю тебе».
00.50, 02.20 Iсторiя одного злочину.
01.50 Телемагазин.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.10 «Ух ти show».
09.35 Т/с «Пригоди Геркулеса».
13.00 М/ф «Астерiкс та вiкiнги».
14.20, 21.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.10 «Вiрю не Вiрю».
22.00 «Орел i решка. Рай та пекло».
00.00 «Орел i решка. Шопiнг».
01.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Грачi».
07.25 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
11.15 Х/ф «Добре сидимо!»
12.35 Х/ф «Зайчик».
14.10 Х/ф «Полум`я».
16.55 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка».
22.00 Х/ф «Бомж».
00.05 Х/ф «Дiамантовi пси».
01.55 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Книга життя».
13.00 Х/ф «Бременськi музиканти».
14.15 4 весiлля.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Х/ф «Його собаче дiло».
23.45 Країна У.
00.45 Панянка-селянка.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.

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

16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
09.10, 13.10 «Кримiнал» з С. Вардою та 

К. Трушик.
10.15 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
11.15, 14.15 «Live».
12.15, 18.00 «Ехо України» з М. Гана-

польським.
15.00 «Слова i музика» з I. Ратушною та 

Д. Клiмашенко.
16.15 Iнтерв`ю з Ю. Литвиненко.
17.10 «Вата-шоу. Всi свої».
21.00 «Пiдсумки тижня» з Є. Кисельовим.
23.00 «Вата-шоу».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.05 Мiстична Україна.
08.00 Два Миронових.
08.50 Юрiй Нiкулiн.
09.40 Секретнi територiї.
10.35 Таємницi Другої свiтової.
12.35 Велетнi льодовикової ери.
15.20 Таємнича Латинська Америка.
17.20, 23.55 Рiчковi монстри.
18.25 Володимир Басов.
19.15 Богдан Ступка.
20.15 Володимир Iвасюк.
21.10 Морськi гiганти.
00.55 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 «Моя правда».
09.30 «Зiркове життя».
10.20 «Невiдома версiя. Найпривабливiша 

i найсимпатичнiша».
11.10 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль».
13.00 Х/ф «Тихi береги».
14.15 Х/ф «Невиправний брехун».
15.35 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
17.15 Х/ф «Туз».
19.05 Х/ф «Шалено закоханий».
21.00 Х/ф «Золоте теля».
00.10 Х/ф «Троє в човнi, не рахуючи 

собаки».
02.40 «Позаочi».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 «102. Полiцiя».
09.00, 00.45 «Загублений свiт».
13.00 «Шаленi перегони».
15.00 Х/ф «Iнферно».
16.50 Х/ф «Заклятi вороги».
18.20 Х/ф «Страховик».
20.25 Х/ф «Кодекс злодiя».
22.20 Х/ф «Чужий».
02.20 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 02.20 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф «Аладдiн».
08.00 М/ф «Качинi iсторiї».
08.50 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiв-

нички».
09.30 Без краватки (16+).
10.30 Т/с «Сишиш-шоу».
12.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
13.05 Мамареготала.
15.00 М/с «Сiмпсони».
18.45 Х/ф «Ед».
20.20 Х/ф «Щасливчик Гiлмор».
22.10 Comedy Woman.
00.10 Х/ф «Скот Пiлiгрим проти всiх».

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 07.30, 16.30 Стрибки на 

лижах з трамплiну. Кубок свiту. 
Оберстдорф. HS 225.

02.00, 09.00, 12.30, 16.00 Лижне дво-
єборство. Кубок свiту. Клiгенталь. 
Переслiдування.

02.30, 05.30 Снукер. German Masters. 
Берлiн. 1/2 фiналу.

05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

09.30 Велоспорт. «Вуельта Сан-Хуана». 
Етап 6.

10.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Швид-
кiсний спуск.

11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 1.

13.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Клiгенталь. HS 140.

14.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гар-
мiш-Партенкiрхен. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

15.30, 18.45 Бiатлон. ЧC серед юнiорiв. 
Чоловiки. Переслiдування.

19.15 «Watts».
19.30 Хокей. HХЛ. Регулярний сезон. 

«Вашингтон» - «Бостон».
22.15 Снукер. German Masters. Берлiн. 

Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Емполi - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 12.40, 16.15 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Кардiфф - Борнмут. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 15.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50 Наполi - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
13.10, 16.00, 16.45, 20.55, 23.25, 01.30, 

03.35, 05.40 Топ-матч.
13.20 Тоттенхем - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.
16.55 Live. Шахтар - Партизан. Контроль-

на гра.
17.45, 19.45 Футбол Tables.
18.55 Live. Iнтер - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
21.25 Live. Рома - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Лестер - МЮ. Чемпiонат Англiї.
01.45 СПАЛ - Торiно. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 28 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.50, 18.45 Міська рада інформує 
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна  
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Його мати та я» 
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Дім книги 
21.30 Сільський календар
22.20 На гарячому
22.40, 04.00 Х.ф. «Непереможний 

кулак» +12 

Віâòороê, 29 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції  
08.30 Єдина країна   
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Непереможна 

трійця» +12
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Полярна буря» 

+16 

Ñереда, 30 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона

08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Велика порож-

неча» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Життя на ви-

воріт» 

Чеòâер, 31 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

вітер» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.00 Відкрита зона
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс 
22.35, 04.00 Х.ф. «Дрібна рибка»

П’яòíиця, 1  ëюòого
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.20, 09.50, 19.20, 22.20, 00.50, 

03.50 На гарячому
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Один у лісі»   
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій   
20.10 Сільський календар  
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна  
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Поліцейський за 

наймом» +16

Ñóáоòа, 2  ëюòого
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45 Ранковий фітнес
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф. «Живий» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.50 На гарячому
10.00, 19.00, 22.00 Єдина країна
10.30, 21.30 Завтра-сьогодні 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Євромакс
12.30, 00.30 Х.ф.«Життя і смерть 

Пітера Селлерса» 
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф. «Алі-Баба»
16.30 Дім книги
17.00, 03.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій  
18.00 Наші вітання 
19.30, 02.30 У фокусі Європа
20.10 Дитяча вистава «Новорічне 

перезавантаження 2019»
21.10 Shift. Життя в цифрі
22.30, 04.00 Х.ф.«Переполох у 

гуртожитку» +16   

Íедіëя, 3  ëюòого
06.00, 01.15 Х.ф. «Живий»
07.30, 16.30, 21.30 Українські 

традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00, 22.00 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.35 Тернопільська 

погода
08.40, 01.00 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 М.ф. «Алі-Баба»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 21.50 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
19.45, 00.45 Міська рада інформує
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.40, 04.15 Х.ф. «Коли мене по-

кохають» +16

  ТТБ
Поíедіëоê,   28 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33 “Енеїда” 
9.59 “Світ навколо”
10.00 “Тема дня”

10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Діалоги”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
15.52 “Українська читанка”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 “Букоголіки”
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Разом”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.23 “Тема дня”
19.52 Д/ф “В Україні”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Спільно”
21.23 “Схеми. Корупція в деталях”
21.55 “Тема дня”
22.25 Д/ф “В Україні”

Віâòороê , 29 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  «Дешевий відпочинок»
9.33 “Енеїда” 
10.00 “Тема дня”
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Тема дня”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Спільно”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.23 “Тема дня”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
21.55 “Тема дня”
22.25 Д/ф “В Україні”

Ñереда, 30 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  «Дешевий відпочинок»
9.33 “Енеїда” 
9.59 “Світ навколо”
10.00 “Тема дня”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Тема дня”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 

14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергієм Три-

мбачем
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Своя земля”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.23 “Тема дня”
19.52 “Шахтарська зміна”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
21.55 “Тема дня”
22.25 “Пліч-о-пліч” 

Чеòâер, 31 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  «Дешевий відпочинок»
9.33 “Енеїда” 
10.00 “Тема дня”
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Тема дня”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Чудова гра”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.23 “Тема дня”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
21.55 “Тема дня”
22.25 “Наші гроші”

П’яòíиця, 1 ëюòого
7.00 “Файний ранок”
9.00  «Дешевий відпочинок»
9.33 “Енеїда” 
10.00 “Тема дня”
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
13.44 “Тема дня”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Букоголіки”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.23 “Тема дня”
19.52 “Пліч-о-пліч” 
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.23 “Своя земля”
21.55 “Тема дня”
22.25 “Як дивитися кіно?”

Ñóáоòа, 2 ëюòого
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.05 “Українська читанка”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова лавка. 

ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.16 “Діалоги”
19.48 “Лайфхак українською”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Мо-

розовою
21.30 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом
22.00 Д/ф “Сильна доля”

Íедіëя, 3 ëюòого 
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.05 “Українська читанка”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
15.10 “Українська читанка”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
16.18 Д/ф “Чудова гра”
16.48 “Хто в домі хазяїн?
17.14 “Лайфхак українською”
17.23 “UA: Фольк”
18.30 “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
21.30 #КіноWALL з Сергієм Три-

мбачем
22.00 “UA: Фольк”

3 лютого

nday.te.ua
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Крем-суп з зеленого 
горошку 

ПОТРІБНО: зелений горо-
шок (можна заморожений) - 250 
г, ріпчаста цибуля - 50 г, часник 
- 1 зубчик, вершкове масло - 50 
г, вершки 20% - 30 мл., овоче-
вий, курячий бульйон або вода 
- 350-400 мл., сіль, чорний меле-
ний перець - за смаком. 

ПРИ ПОДАЧІ: копчений ло-
сось або підсмажена на вершко-
вому маслі морква.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
порізати дрібними кубиками, 
часник подрібнити ножем. У 
каструлі розтопити вершкове 
масло і обсмажити на ньому 
цибулю з часником до прозоро-
го стану. Додати заморожений 
горошок і на середньому вогні 
смажити, помішуючи, 5 хв. Піс-
ля цього в каструлю влити воду 
чи бульйон, довести до кипіння, 
посолити, поперчити, накрити 
кришкою і на невеликому вогні 
варити приблизно 10 хв. Пере-
терти горохове пюре через сито. 
Потім суп подрібнити бленде-
ром до пюреподібного стану. 
На цьому етапі приготування 
можна зупинитись і в такому ви-
гляді суп подавати до столу, за-
правивши його вершками. Але 
для того, щоб отримати власне 
крем-суп, горохове пюре слід 
перетерти через сито. Суп ще 
раз довести до кипіння, додати 
вершки, перемішати і розлити 
в порційні тарілки. Крем-суп із 
зеленого горошку готовий. По-
давати суп зі шматочком копче-
ного лосося або з морквою. Для 
цього почищену моркву слід по-
різати маленькими кубиками, 
посолити і обсмажити на неве-
ликій кількості вершкового мас-
ла, щоб трохи зм’якла. 

Суп-пюре з червоної 
сочевиці 

ПОТРІБНО: червона соче-
виця - 300 г, морква - 150 г, рі-
пчаста цибуля - 150 г, часник - 4 

зубчики, томатна паста - 1,5 ст. 
л., мелена зіра (кумін) - 1,5 ч. л., 
мелена солодка паприка - 1 ч. л., 
чорний мелений перець - 1/4 ч. 
л., олія соняшникова рафінова-
на чи оливкова - 4 ст. л., овоче-
вий бульйон чи вода - 800 мл, 
сіль, лимонний сік - за смаком, 
зелень петрушки, сметана (при 
подачі) - за бажанням.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
порізати кубиками. Моркву на-
терти на тертці. Часник подріб-
нити ножем. У каструлі, де буде 
варитися суп, розігріти олію, 
додати цибулю з часником і, 
помішуючи, смажити 5-6 хв. до 
м’якості цибулі. Додати томат-
ну пасту і спеції (зіру, паприку 
і чорний перець). Перемішати і 
посмажити 1 хв. Далі в каструлю 
влити воду чи бульйон. Слідом 
додати натерту моркву, соче-
вицю і сіль. Накрити кришкою, 
довести до кипіння і на малому 
вогні варити 30 хв. до готов-
ності сочевиці. Суп подрібнити 
блендером до пюреподібного 
стану, приправити лимонним 
соком і, при потребі, досолити. 
Якщо страва вийшла загуста, – 
долийте бульйону чи води і ще 
раз доведіть до кипіння.

Квасолеве пюре  
з печеним часником

ПОТРІБНО: 200 г квасолі, 
1/3 ч. л. соди, 2 невеликі цибу-
лини (порізані півкільцями), 
3 ст. л. олії (краще оливкову), 
сік 1/2 лимона, 2 ст. л. йогурту, 
сіль до смаку, 2 ч. л. червоного 
гострого перцю пластівцями, 2 
головки часнику (без верхньо-
го лушпиння.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю 
помістити в глибоку миску. До-
дати соду й залишити на 8-12 
годин набрякати. Це потрібно 
для того, щоб стінки квасолі 
розм'якшились й після відва-
рювання зовнішня оболонка 
квасолі була настільки м'яка, 
щоб не відчувалась після по-
дрібнення. У день приготу-
вання квасолю відцідити, не 
промиваючи, й помістити в ка-
струлю, залити свіжою водою і, 
не солячи, відварити до повної 
м'якості. Вона навіть повинна 
трішки розваритись. Духовку 

розігріти до 180 ᵒС. У часнику 
зрізати верхівки, трішки посо-
лити й полити 2 ст. л. оливкової 
олії. Загорнути у фольгу. Помі-
стити часник у духовку. Пекти 
15-20 хвилин до м'якості часни-
ку. Дістати з духовки, розгорну-
ти й трішки остудити. У невели-
кому сотейнику чи сковорідці 
розігріти олію, додати цибулю 
та трішки посолити. Тушкува-
ти, помішуючи, до золотисто-
сті. Час від часу, підливаючи 
трішки води. Зняти з вогню. У 
чашу блендера помістити ква-
солю, цибулю, сіль до смаку й 
вичавити зубці печеного часни-
ку з лушпиння. Збити все разом 
до однорідності. Збивати довго, 
доки маса перетвориться глад-
ке пюре. Додати йогурт й сік 
лимону й ще раз збити. Пере-
класти пюре в сервірувальний 
посуд. При бажанні посипати 
пластівцями червоного гостро-
го перцю. 
Кисло-солодка сочевиця 

з тим’яном  
і бальзамічним оцтом 

ПОТРІБНО: 200 г чорної со-
чевиці (білуга), 1 цибулина, 3 
зубчики часнику 2 ч. л. цукру, 
2 моркви, 3 ст. л оливкової олії, 
100 мл бульйону, 45 мл (3 ст. л.) 
хорошої якості бальзамічного 
оцту, 3-4 гілочки тим'яну (тіль-
ки листя), сіль і чорний меле-
ний перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: чорну со-
чевицю наперед замочувати не 
потрібно. Можна взяти і зелену 
французьку сочевицю. Але її 
потрібно попередньо замочи-
ти мінімум на 6 годин. Червону 
сочевицю брати не варто, вона 
занадто швидко розвариться. 
Отож, у глибокій сковорідці 
розігріти оливкову олію, об-
смажити до м'якості цибулю і 
часник. Додати моркву і туш-
кувати, помішуючи, 3 хвилини. 
Додати сочевицю, цукор і влити 
бульйон. Перемішати, накрити 
кришкою і тушкувати на по-
вільному вогні, час від часу по-
мішуючи, до м'якості сочевиці, 
20-25 хвилин. Додати тим'ян, 
бальзамічний оцет, сіль і пе-

рець, добре перемішати і про-
гріти все разом. Подавати як 
самостійну страву або як гарнір 
до риби, птиці або свинини. 

Салат із нуту з тунцем 

ПОТРІБНО: страви з нуту 
або турецького гороху - гор-
дість східної, зокрема, араб-
ської, кухні. Крім того, такі 
рецепти давно увійшли до ку-
лінарної скарбнички деяких на-
родів Азії й Північної Америки. 
Підготовлений нут (вимочений 
і відварений до м’якості), банка 
консервованого тунця у влас-
ному соку, 1 кисле яблуко, тро-
хи лимонного соку; заправка за 
смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: тунець 
розім’яти виделкою. Яблуко 
подрібнити кубиками, скропи-
ти лимоном, щоб не потемніло. 
Змішати з нутом. Заправити 
оливковою олією або йогуртом. 
Хочете, щоби текстура салату 
вийшла більш ніжною? Подріб-
ніть частину відвареного нуту 
і змішайте з соусом, яким буде 
заправлений салат.

Салат з куркою  
і червоною квасолею

ПОТРІБНО: 700 г курячого 
філе, 400 г пекінської капусти, 2 
моркви, 1 болгарський перець, 
2 солоних огірки, 250 г кон-
сервованої червоної квасолі, 1 
цибулина, 0,5 лимона, зелень, 3 
ст. ложки натурального йогур-
ту, щіпка цукру, чорний меле-
ний перець і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: куряче 
філе відварити до готовності в 
підсоленій воді. Остудити і по-
різати соломкою. Цибулю по-
різати півкільцями, посипати 
цукром, збризнути лимонним 
соком і залишити на 20 хвилин, 
щоб вона промаринувалася. Пе-
кінську капусту тонко нашатку-

вати. Моркву потерти на тертці 
для корейської моркви. При 
бажанні в салаті можна вико-
ристовувати готову корейську 
моркву. Солоні огірки порізати 
тонкими шматочками. Болгар-
ський перець - тонкою солом-
кою. З червоної квасолі зцідити 
рідину. З'єднати всі інгредієн-
ти, посолити, поперчити, запра-
вити йогуртом, бажано домаш-
нім, і перемішати. Дати салату 
настоятися 1-2 години, прикра-
сити зеленню.

Боби в сметані 

ПОТРІБНО: 2 склянки бобів, 
дрібка розмарину, 1 скл. смета-
ни, 1 морква, 50-100 г вершко-
вого масла, сіль, зелень. 

ПРИГОТУВАННЯ: боби за-
мочити, очистити і відварити у 
воді. Потім відкинути їх на дру-
шляк і дати стекти воді, пере-
класти в каструлю, додати мас-
ло, натерту на крупній тертці 
моркву, влити сметану, всипати 
розмарин, посолити і тушкувати 
на слабкому вогні до готовності 
моркви. Додати зелень за смаком.

Сочевичні котлети 
Потрібно: 1 скл. сочевиці зе-

леного кольору, яйце, 60 г вівся-
них пластівців, біла цибулина, 
пара часникових зубців, по дріб-
ці перцю, коріандру і зіри, сіль, 
сухарі для панірування, масло. 

ПРИГОТУВАННЯ: сочевицю 
очистити від лушпиння, поми-
ти і замочити в гарячій воді на 
2-3 години. Можна залишити її 
на всю ніч. Після вимочування 
залити чистою водою і варити 
близько півгодини. Цибулю і 
часник нашинкувати і змішати 
з готовою сочевицею. Бленде-
ром перетворити масу в густе 
однорідне пюре. У фарш додати 
вівсяні пластівці, сіль, припра-
ви і яйце. Ложкою сформувати 
мініатюрні котлети, обваляти в 
панірувальних сухарях і обсма-
жити на олії з обох сторін.

Вони обов'язково мають бути у раціоні, щоб зміцнювати здоров'я, а також продовжувати життя.

У людей, які регулярно їдять бобові, майже на третину менший ризик 
розвитку діабету другого типу. Однак це не єдина властивість таких 
продуктів. Вони допоможуть нормалізувати вагу, кров‘яний тиск, 

рівень холестерину, захистять від хвороб серця та інсульту. А щоденне 
споживання бобових може сприяти ефективному лікуванню цих 
захворювань у людей, які вже їх мають. Також вони поповнюють запас 
білків, клітковини й поживних речовин. Не варто забувати про необхідні 
для людини магній, калій, клітковину та фолієву кислоту, яких теж є 

вдосталь. Приємним бонусом є те, що бобові допомагають і емоційному 
стану та повноцінному сну. А все через амінокислоту триптофан, яка 
стає в організмі серотоніном. Окрім того, науковці підтвердили, що одна 
порція бобових на день упродовж 10 тижнів допомагає нормалізувати 
тиск. Щоправда, варто збільшувати їх кількість в раціоні поступово. 
Через високий вміст клітковини вони здатні викликати здуття. Сьогодні 
ми пропонуємо вам кілька смачних рецептів страв із бобових, які не лише 
корисні, а й смакуватимуть усій родині.

Їмо і молодіємо: 
смачні страви із бобових
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На постійне місце 
роботи потрібні 
водії категорії  

"СЕ". 
Досвід роботи 

обов'язковий. 
Робота на території Украї-

ни і закордоном. Автомобілі-
тягачі з напівпричепами. 

Тел. 0679952087

Елітна нерухомість в Івано-Франківську приваблює інвесто-
рів, тримаючи продажі на позначці 4-5% від продажу всіх новобу-
дов. Вкладати кошти в нерухомість – не просто традиція, а вимога 
часу, оскільки інші джерела капіталовкладення (депозити, цінні 
папери тощо) досі залишаються нестабільними та не викликають 
довіри громадян. Попри це потенційних клієнтів приваблює за-
тишок міста, екологічність та безпека, близькість до найбільших 
курортів України.

Серед лідерів нерухомості класу «еліт» – апартаменти і пент-
хауси елітного комплексу PARUS від будівельної компанії «Благо». 
Елітні апартаменти захоплюють просторістю приміщення (180 
- 360 кв. м), сучасним плануванням, найвищою якістю будівель-
них матеріалів та інженерних конструкцій. Вагомою перевагою є 
розташування в центральній частині Івано-Франківська, поблизу 
парку ім. Шевченка та міського озера. З вікон розкішних апарта-
ментів відкривається панорама озера, всього міста і вершин Кар-
пат. Це ексклюзивний проект, який став взірцем комплексного ви-
рішення всіх житлових аспектів.

Крім естетичної краси, власники елітної нерухомості відзна-
чають переваги: великий підземний паркінг з охороною, що за-
безпечить вільний і просторий двір, відмінна енергоефективна 
система опалення (конденсаційні котли Wessex ModuMax (Ве-
ликобританія), сучасна електрифікація з найновішими типами 
з'єднань, найвищої якості алюмінієва фасадна система CW 50-HI 
від Reynaers (Бельгія) зі спеціальною передобробкою “SEASIDE 
A” та віконна система нового покоління MASTERLINE 8-HI від 
Reynaers Aluminium зі склопакетами, заповненими аргоном, а та-
кож з використанням прихованих петель, які підкреслюють екс-
клюзивний дизайн та буквально розчиняють вікна у особливо 
красивому малюнку фасаду будинку.

Пентхауси житлового комплексу Parus здивують навіть при-
хильників заміського життя – наявність великої тераси дає змогу 
облаштувати простір під басейн чи власний сад. Елітне житло – це 
надійна інвестиція для успішних людей, що цінують перфекціо-
нізм та не погоджуються на компроміси щодо якості та комфорту.

Купити пентхаус у ЖК PARUS від будівельної компанії «Благо» 
можна у відділі продажу, що знаходиться у м. Івано-Франківськ, 
вул. Є. Коновальця, 35.

Отримати консультацію та записатись на огляд апартамен-
тів і переконатись у бездоганній якості, можна за телефоном: 
+38 067 180 63 23.

Пентхаус у комплексі PARUS 
в Івано-Франківську – ваша 

надійна інвестиція

Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холод-

ного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, 
пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна дого-
вірна.  Тел.: (068) 047-25-49. 

Незакінчене будівництво у с. Трибухівці Бу-
чацького району, 5 км до Бучача, приватизоване.  
Телефон: (067) 702-12-63.

Будинок у Чорткові у зручному місці. Є газ, тепла під-
лога, всі комунікації, земельна ділянка, зроблений ремонт.  
Телефон: (098) 443-42-94.

+38 (0352) 42 31 31 | 
+38 (067) 350 05 01

Нотаріус
ТЕРЕЩУК 
Лілія Іванівна

м. Тернопіль, 
вул. Чорновола, 4

(у приміщенні 
головної пошти, 

2-й поверх)

Реклама в газеті
 "Наш ДЕНЬ". 

Тел.: +38 (0352) 40-77-60
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Вітаємо!
Чудову жінку, люблячу дружину, 

маму та бабусю 
Нелю Іванівну Марущак

з Бережан
з Днем народження!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

 З повагою та любов’ю - рідні та колеги з Всеукраїнської 
благодійної християнської церковної місії «Віфлеєм».

Вітаємо!
Любу донечку, гарну сестричку і внучку, милу 

похресницю
Тетяну Анатоліївну Мечик

з Великих Вікнин на Збаражчині
з 18-річчям!

З Днем народження Тебе ми вітаєм!
І бажаєм на всі літа,
Будь такою, як ми Тебе знаєм: 
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Тебе – всі найкращі квіти
І найпрекрасніші слова. 
Нехай обминають тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Легенько стелиться в житті.
Нехай Господь здоров’я посилає,
Мати Божа скрізь охороняє.
З любов’ю - дідусь Іван, бабуся Галина, тато, мама, 
сестрички Емма, Катруся і Вероніка, брат Владик, 

хресна мама Лариса і вся велика родина. 

Вітаємо!
Милу донечку, хорошу 

сестричку, відповідальну 
колегу

 Тетяну 
Володимирівну 

Пілатюк
із с. Дибще Козівського району

з Днем народження та 
Днем ангела!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається

 і доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

 З любов’ю і повагою – уся родина та колеги 
з Всеукраїнської благодійної 

християнської церковної місії «Віфлеєм».

Вітаємо!
Дорогу похресницю

Наталю 
Володимирівну 

Костюк
із Великих Вікнин на 

Збаражчині
з Днем народження!

Бажаємо щастя, 
                               яке є у світі,
Гарного настрою, радості, квітів!
Хай спокій і мир панують в родині,
Хай сонце всміхається в кожній хвилині!
Хай горе минає дім стороною,
Все добре приходить і ллється рікою.
Нехай всі тривоги ідуть в небуття,
Удачі і радість дарує життя!
Щоб була щаслива, а також багата,
Щоб сміхом веселим повнилася хата!
Як сон негаразди щоби забувались,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує веселі і многії літа!

З любов’ю - хрещена мама Тетяна Іванівна з 
чоловіком Дмитром, сестри Людмила, Світлана і 

Валентина – з чоловіками і дітками.

Вітаємо! 
Дорогого синочка, найкращого 

внука і правнука, гарнюсінького  
племінника, 

Олександра Пителя 
з Плотичі Козівського району

з Днем народження!
Хоч вже п’ять років за плечима,
Та Ти ж маленька ще дитина. 
Зичим скоро виростати,
Приклад з гарних людей брати.
Любе хлоп’ятко, ти наша втіхо,
Іскрися здоров’ям, 
                дзвіночками сміху,
Щоб радість і щастя Тебе обняли,
Щоб ангели Божі Тебе берегли.
Хай завжди для Тебе  сонечко сіяє,
Хай усмішка ніжна з личка не згасає.
Доля Твоя буде нехай гарна й світла,
Килимком барвистим нехай завжди квітне!
Виростай здоровим, мудрим і слухняним,
Щоб завжди пишались Твої тато й мама.
Рости всім на радість, наше янголятко,
Хай з Тобою буде Матір Божа зі Своїм Дитятком!

З любов’ю - тато Ярослав, мама Тетяна, дідусь Михайло, 
бабуся Наталя, дідусь Андрій, бабуся Люда, прадідусь Ярос-
лав, прабабуся Марія,  цьоця Оксана та вся велика родина.  

Хай щастя і мир залишаються в хаті,Хай щастя і мир залишаються в хаті,Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Вітаємо!
Чарівну донечку, сестричку, 

внучку, племінницю 
Карінку Романчак 

з с. Костільники Бучацького 
району 

з Днем народження!
Дівчинко наша, 

скоріш підростай,
Весело смійся, 
        бешкетно гуляй.
Хай тобі сонечко щиро сміється, 
Тільки для щастя стежечка в’ється. 
У хороводі казка кружляє,
Усмішка весела на устоньках сяє.
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все тобі найкраще удається,
Тепленьким завжди буде рідний дім
І лиш любов квітує в твоїм серці!
Хай добрий ангелик із неба
Прилетить і сяде на плече, 
Лагідно пригорне білими крильми,
Аби ти відчула, як ми любимо тебе! 

З любов’ю - братик Артем, мама, тато, бабусі і ді-
дусі, хресні, сім’ї Піскор, Кузьо, Фесяк. 

Вітаємо!
Любу онучку, милу донечку
 Оксану Андріївну 

Марущак
з Бережан

з Днем народження!
Із святом Тебе нині вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм –
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай гладенькими будуть 

стежини
І збуваються мрії щораз,
Не затьмарюють погляд сльозини
Та ніколи не буде образ!
Бажаєм, щоб сонце Тебе зігрівало,
Друзі усмішку завжди дарували.
Природа здоров’я Тобі припасла,
А ластівка щастя мішок принесла.
Нехай життя Тебе щодня втіша,
Розлук не буде, горя та невдачі,
Хай розквітає молода душа,
Від радості, кохання, від удачі!
З любов’ю - дідусь Василь та батько Андрій з сім'єю

Вітаємо!
Дорогого чоловіка, доброго батька

Володимира Ярославовича Піскора
з с. Підгайчики Теребовлянського району

з 55-річчям!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну зимову днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас. 
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних. 
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай же день цей радість принесе,
Забере турботи і печалі,
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали.

З любов’ю - дружина, дочка Юлія, син Іван, похресниця 
Ірина та сім’ї Кузьо з с. Підгайчики, сім’я Фесяк з

 м. Теребовлі, сім’я  Романчак з смт. Дружби.

Управління ДСНС України у Тернопільській області 
смт Козова вітає своїх працівників – 

іменинників січня
Лілію Василівну Довбенко, Андрія 

Анатолійовича Яцишина
з Днем народження!

Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться!
 Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
 Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Статків усяких, хліб і до хліба,
Господь хай дарує на многії літа!

Мешканців і 
гостей Тернополя 

запрошують на 
«Зимові забави»

27 січня в тернопільському 
парку ім. Тараса Шевченка 
(неподалік пристані) 

відбудеться спортивно-розважальний 
захід «Зимові забави», участь в якому 
можуть взяти як дорослі, так і діти.

Початок  святкового дійства - о 13 годині.
- У програмі - запальна танцювальна роз-

минка для дітей і дорослих, ліплення сніго-
вої скульптури та її декорування, спортивно-
розважальна програма для дошкільнят та 
школярів, сімейні забави. Також буде конкурс 
із малюнку на снігу. Передбачені й подарунки 
для всіх учасників свята, - розповіли у міській 
раді.

Для тернополян і гостей міста «Зимові за-
бави» організовують фахівці Тернопільського 
міського центру фізичного здоров’я населення 
спільно з міським управлінням у справах сім'ї, 
молодіжної політики і спорту.

 




