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Ігор ТУРСЬКИЙ: «Щоб допомагати людям та змінювати місто,
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Шановні оріонівці, друзі, краяни!

Щиро вітаю Вас із Новим 2018
роком та Різдвом Христовим!
Хай Новий рік увійде у ваші оселі з добром і радістю, злагодою і
достатком, з надією і натхненням для нових здобутків.
Нехай ці величні зимові свята, як і всі дні наступного року, будуть щедрими на любов і доброту, взаєморозуміння і повагу, а Різдвяна зоря запалить у ваших серцях вогонь віри, надії і впевненості у здійсненні найзаповітніших бажань. Хай ваше життя осяє Боже
благословення, а оптимізм утвердить вас на добрі справи.
Зичу міцного здоров’я, добробуту, сімейного затишку та щасливої долі Вам і Вашим родинам!

Щасливих новорічних та різдвяних свят!

З Новим Роком!
З повагою, голова правління
ПАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон»

Ярослав КАРПИК.

Шановні тернополяни, пайовики, працівники
та ветерани споживчої кооперації!

Вітаю Вас з Новим роком і
Різдвом Христовим,

святами, які пахощами ялинки та сяйвом прикрас створюють святковий
настрій, надихають до нових сподівань та мрій.
У ці передсвяткові дні ми підбиваємо підсумки минулого року, аналізуємо перспективи, плануємо своє майбутнє.
Хочу побажати вам, щоб Новий рік розфарбував кожну хвилину вашого
життя яскравими враженнями та позитивними емоціями. Хай в наступному році здійсняться найзаповітніші мрії, а починання увінчаються успіхом.
Нехай для вас і ваших родин Новий рік буде сповнений щастям, радістю
та добром, щирими взаєминами з колегами та друзями, а Різдво Христове
наповнить серця любов’ю, надією і вірою.
Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я на довгі роки, невичерпної бадьорості, прихильності долі, родинного благополуччя, миру й злагоди.

Щасливого Нового року та веселого Різдва!

З повагою, голова правління облспоживспілки Михайло ЛАЗАР.

Шановні вчителі, учні, усі працівники нашої школи, дорогі батьки!

Прийміть найщиріші вітання з
Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням. Нехай рік новий стане багатим і щедрим на цікаві плани і нові досягнення. А яскрава різдвяна зоря дарує вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги і невичерпної енергії.
Хай мир, спокій, щастя прийдуть в кожну оселю, у наш спільний дім – Україну!
З повагою – директор Плотичанської ЗОШ I-II ступенів

Надія АНДРУСИШИН.
Дорогі краяни!

Щиро вітаємо Вас З Різдвом
Христовим, з Новим роком!

У ці святкові дні бажаємо Вам і Вашим родинам здоров’я, щастя і благополуччя, здійснення всіх життєвих сподівань. Нехай Свята вечеря єднає нас у
мирі, вірі, злагоді, а дзвінка коляда об’єднає всіх українців у любові до Бога й
до ближнього.
Пам’ятаймо, що поруч з нами живуть обездолені, одинокі старенькі, дітисироти, бідні люди. Тож нехай наші серця не будуть байдужими, нехай кожен
у міру можливостей простягне руку допомоги ближньому. Проявімо благодійність і милосердя. Нехай Спаситель народиться в кожному серці і благословить усіх на щедрий вдалий рік!
З повагою – ЛЕСЯ ДУБІЛЕВСЬКА,
керівник Всеукраїнської благодійної християнської церковної місії «Віфлеєм».

Шановні і дорогі тернополяни!
Нехай новорічні та різдвяні дні принесуть
оновлення душ і сердець для творення успішного,
наповненого не тільки надіями, але й реальними
звершеннями і досягненнями життя!

Із вдячністю згадуємо минулий рік, черговий рік наполегливої праці чесних людей, здобутків у професійних сферах, рік народжень і зростання наших дітей та онуків, за якими, будемо сподіватися, світле продовження і розквіт України! Це був також черговий рік боротьби з непростими викликами для всіх нас і нашої
рідної держави – війною на сході, засиллям корупції та бюрократії практично в усіх сферах життя, фарисейством і пустопорожнім
популізмом багатьох чиновників і політиків. Але це був також рік
надій, сподівань, зустрічей з порядними успішними людьми, професіоналами в різних галузях. Рік душевних дотиків з прекрасним
– музикою, літературою, живописом, красою природи!
Побажаємо один одному у Новому 2018 році міцного здоров’я
нам і нашим близьким, світлого майбутнього і впевненості у своїх силах - нашим дітям, спокійної старості і активного довголіття – нашим дорогим батькам, професійних здобутків для успішної
особистої реалізації кожного, а також для становлення України на
засадах європейських цінностей!
Нехай свято народження Христа, нашого Спасителя, нагадає нам
про нескінченність буття, про вічну приреченість на перемогу правди, доброти, любові! Працюймо для цього щиро, чесно, віддано!

З Новим роком!
Христос рождається!
Славім його!

З повагою –

Лілія БАБІНЕЦЬ,
професор
Тернопільського
державного медичного
університету, віцепрезидент громадської
організації «Асоціація
сімейних лікарів
Тернопільської області».
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Степан Барна: «Троє наших хлопців
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Тема тижня

повернулися з полону.

А це означає, що ми
перегорнули одну із
страшних сторінок війни»

Бійці нарешті змогли обійняти рідних
і близьких після тривалої розлуки

Підтримка військових – одне з основних завдань влади на 2018 рік.

С

отні днів у полоні,
мрії про теплу
домівку, щирі
обійми рідних... Олексій
Кодьман, Василь
Гулька та Володимир
Бачинський не раз
уявляли, як повернуться
на рідну Тернопільщину.
І нарешті їх мрії
стали реальністю. На
Театральному майдані
близько сотні людей
понад дві години чекали
приїзду військових, яких
визволили з полону. Із
квітами, синьо-жовтими
стягами, радістю,
оплесками та сльозами в
очах зустрічали Героїв.

Олексію Кодьману – 31 рік.
Він - боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Мобілізований
у 5-й хвилі в лютому 2015 року.
У полоні був два роки і три місяці.
Василю Гульці – 33 роки. Він
- боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади. У полоні був два
роки і три місяці.
Володимиру Бачинському –
39 років. Він боєць 21-го батальйону 56-ї окремої мотопіхотної
бригади, служив у взводному
опорному пункті ВОП 21302 на

Донеччині. У полоні був рік і 11
місяців.
Зустріти військових посеред
ночі прийшли їхні рідні, друзі,
волонтери, небайдужі містяни,
а також голова Тернопільської
ОДА Степан Барна, нардеп Тарас
Юрик, депутати місцевих рад.
- Дуже приємно, що нас так
тепло зустрічають люди, - зізнається Олексій Кодьман. - Готовий обійняти кожного, хто
прийшов до нас серед ночі. Найгірше те, що в полоні ще залишилися наші хлопці. Дуже хо-

четься, аби вони якнайшвидше
повернулися додому.
У Тернополі вперше Олексій
обійняв свою бабусю Нонну Миколаївну.
- Дуже переживала за нього,
- зізнається жінка. - Часто вночі
перед очима поставали страшні
картини. Тяжко було. Десь вірила, десь не вірила. Але надія не
вмирала ніколи…
Василь Гулька із Великих Бірок зізнається, що мільйон разів
уявляв своє повернення додому.
- Найбільше у полоні до-

помагало вижити усвідомлення того, що вдома мене чекають найрідніші та найдорожчі
люди,- зізнається він. - Звичайно, для рідних ці роки полону
були важкими і виснажливими.
Вони молилися, писали листи,
передачі, намагалися всіляко
допомогти і найголовніше – вірили у те, що хлопці повернуться додому.
- Сьогодні ми щасливі, що
перегорнули для себе одну із
страшних сторінок війни, і троє
хлопців з нашої області - Олексій Кодьман, Василь Гулька та
Володимир Бачинський повернулися з полону живимиздоровими, - наголосив голова
Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі бійців, які понад два роки перебували у полоні луганських та донецьких
бойовиків.
74 військовополонених, серед яких було й троє наших земляків, звільнили 27 грудня. Тернопільщина зустріла своїх Героїв над ранок 30 грудня.
- Емоції радості, щастя, хвилювання та безмежної любові,
– зазначив Степан Барна, – сьогодні відчувають не тільки сім’ї,
які зустрічають своїх синів, чоловіків, братів… Я також переймався цієї проблемою, відчував її

протягом останніх двох років, бо
часто бачився з родинами, спілкувався з ними, чув багато прохань, клопотань, молитов щодо
повернення хлопців з полону. І
найважливіше те, що всі троє Олексій, Василь та Володимир
повернулися додому. Це сталося
завдяки спільній роботі Президента України Петра Порошенка
та команди, яка вболівала за визволення полонених.
- Тепер наше завдання – зробити все, щоб хлопці максимально повернулися до життя,
створити умови для їхньої самореалізації, – підкреслив голова ОДА.
Він також нагадав, що від обласної державної адміністрації є
підтримка бійців та їхніх родин.
Зокрема, цього року розпочали
фінансувати програму підтримки родин військовополонених.
Також за рахунок обласного бюджету забезпечують оздоровлення в санаторіях області військових, демобілізованих та їхніх сімей.
А вже 1 січня, після того, як
хлопці відчули домашній затишок, голови ОДА Степан Барна
та обласної ради Віктор Овчарук з ними повечеряли, у невимушеній атмосфері обговорили
подальші плани на майбутнє.

Працюючим пенсіонерам виплати перерахують автоматично

Ч

астиною четвертою статті
42 Закону України «Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
№1058 визначено порядок
здійснення перерахунку пенсії,
якщо особа після призначення
(перерахунку) пенсії продовжує
працювати. Раніше кожні
два роки пенсіонери могли
звертатися до територіальних
управлінь Фонду із заявою про
перерахунок.

Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій» №2148-УІІІ
(далі – Закон 2148) у цей порядок було
внесено зміну, яка передбачає, що органи
Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без
додаткового звернення особи здійснюють перерахунок пенсії тим особам, які
на 1 березня року, в якому здійснюється
перерахунок, набули право на здійснення перерахунку. При цьому обираються найбільш вигідні умови перерахунку:
лише з урахуванням страхового стажу чи

з урахуванням страхового стажу і заробітку. Порядок такого перерахунку пенсії
встановлює правління Пенсійного фонду за погодженням із центральними органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
соціального захисту населення.
Обчислення страхового стажу, який
дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше
дня, що настає за днем, по який обчислено
страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Як і раніше, такий перерахунок не
здійснюють пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років на умовах,
передбачених Законом України «Про
пенсійне забезпечення», і які не досягли
віку, встановленого статтею 26 Закону
1058. Після досягнення пенсійного віку
перерахунок здійснюється за загальними правилами незалежно від виду призначеної пенсії.
Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника ТО УПФУ
Тернопільської області

Відверта розмова
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Ігор ТУРСЬКИЙ:

- Ігоре Володимировичу, тож яким для вас був
минулий, 2017 рік?
- Особливим, цікавим, випробувальним. А ще важким, насиченим,
багато у чому – повчальним. Виключення з партії за принципові незгоди з аморальними вказівками, протистояння з міським головою, ганебне блокування моєї участі в пленарних засіданнях сесій … Але я абсолютно не шкодую за тим, що було
зроблено. Дії моїх опонентів загартували мене та допомогли отримати справжню усвідомлену підтримку багатьох тернополян. Якби
повернути час назад, то я би у своїх діях за останніх два роки точного нічого б не міняв. Сьогодні комфортно почуваю себе в тій ситуації,
що є. Справжня свобода духу, думки,
дій – це неймовірно велика цінність
і, я б сказав, дороге задоволення для
політика. Усвідомлюю якою небезпекою став для корумпованої влади, якщо вони готові ганьбитись,
влаштовуючи фізичне блокування
доступу до публічного майданчика
з мікрофоном - пленарного засідання сесії. Чітко розумію, що роблю
правильно і мені не соромно за свої
вчинки. Події, які траплялися цього
року, допомогли мені перевірити на
щирість та правдивість людей, які
мене оточували. З багатьма ми тривалий шлях йшли пліч-о-пліч, будували спільні плани на майбутнє.
У найважчий момент ці люди проявили свою слабкість. Багато з них
не пройшли випробування владою
та грошима і показали, що нездатні на справжні вчинки, що ними рухають меркантильні інтереси та навіть банальний страх. Але це вибір
кожного. Я переконаний, такі ситуації роблять мене сильнішим і залишають поряд лише надійних друзів,
однодумців, партнерів.
- Як вважаєте, що стало
причиною вашого виключення з ВО «Свобода» та блокування роботи у сесійній залі?
- У ВО «Свобода» мене запросив
Михайло Головко, ще будучи моїм
студентом у 2008 році. Привернула увагу та зачепила, як то кажуть,
за живе саме щира віра тодішньої
«Свободи» не в балаканину, а у радикальні зміни й жертовне служіння Україні. Я вступив у партію не заради депутатства як такого. Партію
сприймав як інструмент для втілення задумів по зміні міста та країни
на краще. Головною причиною мого
виключення з ВО «Свобода» стало
те, що ми з колегами-депутатами

І

«Щоб допомагати людям
та змінювати місто,
депутатський мандат
чи партійний квиток
не є визначальними»

м’я тернопільського політика Ігоря Турського останнім часом доволі часто
з’являється у ЗМІ. Науковець, фінансист, у минулому - секретар міської ради, з
2008 року - член «ВО «Свобода». Він отримав значну підтримку тернополян і в
2015, на відміну від своїх багатьох однопартійців-депутатів, з одним з найвищих
результатів по місту вдруге став депутатом міської ради. Однак нещодавно політика
разом із колегами-депутатами позбавили членства у партії. Знаково, що трапилося
це після резонансного голосування за скандальні зміни до генплану міста, проти
якого виступили громадські активісти та екологи. Протистояння всередині партії
переросло у справжній політичний конфлікт – екс-свободівців силою не впускали на
сесії міської ради і вже понад півроку намагаються незаконно позбавити депутатства.
Та, виконавши процедуру з порушеннями, довести її до кінця не змогли. Принаймні,
поки що. Ігор Турський розповів «Нашому ДНЮ» про політичні баталії у міській раді,
причини виключення зі «Свободи», депутатську діяльність та плани на майбутнє.
почали вимушено опонувати міському голові Сергію Надалу і робили
це фахово, змістовно та конструктивно. Однак він категорично не
сприймає критики. Водночас, усвідомлював, що наші ініціативи, котрі
є добрі для міста, все ж несуть серйозні загрози для вибудованої ним
аморальної та корумпованої системи влади, тож вирішив вплинути
на нас через партію. Свідченням нашої позиції є те, що ми не проголосували за, без перебільшення, злочинні зміни до генплану міста у березні минулого року, які лобіював
Сергій Надал, також ми підтримали боротьбу тернополян проти котелень на торфі, ущільнення забудови у місті, виступили проти сумнівних інвестиційних угод та багато іншого.

- Під час виборів ви
отримали велику підтримку виборців. Незважаючи на вихід з
партії, продовжуєте роботу на своєму окрузі?
Що вдалося зробити за
2017 рік?
- Виборчий округ для мене – це
не якась чітко формалізована територія з фіксованими межами. Насамперед, це мій рідний мікрорайон, де мешкає моя сім’я, тут я навчався, тут живуть мої вчителі, друзі, однокласники. Мій депутатський
округ – це моя мала батьківщина,
за яку я відчуваю особливу відповідальність. Щотижня я проводжу
прийоми, спілкуюся з людьми, намагаюся допомогти їм у вирішенні проблем. Раз у місяць консультації щодо різних питань надає юрист.
Повірте, для цього не потрібен ані
депутатський мандат, ані партійний квиток. Зважаючи на здобутий досвід, допомагати вирішувати
проблеми тернополян можна і як
простому громадянину. Звичайно,
буває важко, у міській раді незаконно ігнорують наші проекти рішень,
блокують ініціативи. Але все-таки
багато вдається зробити. Ми допомагаємо людям з оформленням

субсидій, перерахунком пенсій, налагодили співпрацю з громадськими організаціями. Разом з однодумцями регулярно возимо допомогу у зону АТО. Зараз працюємо над
зверненнями людей щодо неякісно виконаних робіт підрядниками
на окрузі – звернулися і до правоохоронців, і в прокуратуру, щоб це
було ліквідовано, а винні були покарані. Минулоріч на окрузі відкрили
нічне «казино», але спільно з мешканцями за два місяці вдалося його
виселити із житлового будинку. До
нас завжди звертається багато людей. Намагаємося усім допомогти.
Приємно, коли це вдається. Звичайно, є проблеми, які без міської ради
важко вирішити. До прикладу, в одному з дворів два роки блокуються ремонтні роботи – при тому, що
дорожнє покриття вже зняте, щебінь завезений. Це дуже низько використовувати людей як заручників, зводячи політичні рахунки. Також ми від округу подали на Громадський бюджет два проекти.
Один з них – це будівництво спортивного стадіону – про таку зону
для здорового відпочинку вже давно мріють мешканці мікрорайону
«Сонячний». На жаль, номінаційний комітет під час першого засідання погодив цей проект, а наступного дня відхилив. Однак нам пообіцяли у міській раді, що стадіон таки
збудують. Вже навіть розроблена
проектно-кошторисна документація, тому сподіваємося, що у 2018му мрія тернополян здійсниться за
кошти з міського бюджету. Ще один
наш проект «Локація здоровий людей» виграв кошти Громадського
бюджету, тож у сквері Лепкого цього року облаштують спортивний
майданчик і з’являться вуличні тренажери.

- Яку стратегію необхідно обрати, аби Тернопіль розвивався? Що
насамперед потрібно
для цього зробити?
- Місто повинне мати чіткий
план розвитку, формувати цілі та

завдання на майбутнє. Щоб громада розуміла, куди ми рухаємося. І
чиновники, і міська рада знала, що
вони роблять. Стратегічний план
повинен бути хоча б на десять років і бути реалістичним для втілення. Його потрібно погодити з депутатами. Сьогодні такий документ
написаний «для галочки» і керівництво міста практично не використовує. Тернополю потрібне чітке бачення, як розвивати охорону
здоров’я, освіту, культуру, адже це
основа, яку ми закладаємо у наших
дітей і на це потрібно витрачати
кошти. Звичайно, у короткотерміновій перспективі бруківка ефективніша – і місто ошатне, і виборці проголосують. Однак, якщо ми
вкладатимемо кошти у розвиток
дітей, молоді, то через десять років
матимемо освічене суспільство, добрих фахівців і позитивну динаміку зростання рівня та якості життя. Місто потрібно оновлювати,
ремонтувати вулиці, але водночас
правильно розставляти пріоритети. Сьогодні міська влада брутально добуває термін, незважаючи ні
на тернополян, ні на інтереси міста і його майбутнє. Відкрито ряд
кримінальних справ щодо діяльності міських чиновників. Я переконаний, ці розслідування будуть
доведені до логічного кінця і винні
відповідатимуть. Йдеться не лише
про посадовців міської ради, а й
про бізнесменів, які наважувалися
на незаконні угоди заради швидкої
наживи.

- Свого часу ви активно
займалися викладацькою та науковою діяльністю. Чи продовжуєте
цю справу сьогодні?
- Університет –це чудова частина мого життя. Адже студенти - відкриті і щирі, вони чудово відчувають, якщо говориш неправду, пробуєш зверхньо або байдуже ставитися до них. Після невеликої перерви я знову викладаю – тепер у
Технічному університеті. Сьогодні приділяю багато часу проектам,

зв’язаним з науковою діяльністю.
Маю надзвичайно амбітні плани
у цій сфері. Не виключаю, що своє
майбутнє пов’язуватиму саме з наукою.

- Хто для вас є авторитетом і прикладом у
житті?
- Найбільшим авторитетом є
мій батько. Він – надзвичайно порядна людина, талановитий та
відповідальний керівник. У 80-х
заснував свою фірму. Був час, коли
в нього на підприємстві працювало близько двохсот людей. Досі не
чув про нього від інших жодного
поганого слова – що когось обманув чи не виплатив зарплату. Його
надзвичайно поважали люди.
Батько вчив і виховував мене
справжнім чоловіком – бути відповідальним за свої слова і вчинки, привив загострене відчуття
справедливості. Сьогодні у тата
серйозні проблеми зі здоров’ям,
ми всією сім’єю його підтримуємо.
Я дуже ціную спілкування з батьками. І дуже хотів би, щоб мої діти
були схожі на них.
- Що запланували на
2018-ий?
- Маю багато задумів. Продовжую свою депутатську та політичну діяльність. Робитиму усе від мене
залежне, щоб тернополяни отримали можливість обрати гідну альтернативу діючій владі. Один в полі не
воїн. Маємо працювати на консолідацію здорової частини місцевого політикуму та громадського сектору, а також на пошук нових громадських та політичних лідерів із
справжніми високими та стійкими
моральними цінностями. Як ми побачили, є багато людей, які нам довіряють. Ми не можемо їх розчарувати. Адже те, що відбулося в нашій
державі за останні роки, трохи дисонує з тим, що відбувається у Тернополі. Люди, які до останнього стояли на Майдані, ті, що втратили в
АТО своїх рідних, вочевидь, не розуміють, чому у місті хочуть запустити котельні на торфі, а парки забудовують, чому у міську владу озброєні охоронці не пускають матерів
з дітьми. Тернополяни все більше
усвідомлюють аморальність політтехнологічної хитрості «хоч краде, але й шось робить». Це «гасло»
для націй з комплексом меншовартості. Українці здатні віднаходити
з-поміж себе тих, хто ефективний,
порядний і не краде.
Розмовляла
Юля ТОМЧИШИН.
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Наш ДЕНЬ

«Слава на небі і на землі мир,

між людьми благовоління…»
Ч
удову цю звістку про любов і мир принесли
Ангели в ніч Різдва Господа нашого Ісуса
Христа. Тому кожного року ми урочисто
святкуємо цей день і з великою радістю згадуємо
пришестя в світ Сина Божого. Різдво Христове – це
наша радість, наше життя і спасіння.
Вірою в Господа Ісуса Хрис- шов у світ через бідний вертеп,
та спасалися усі – і ті, що жили куди заганяли худобу в холодпісля Його пришестя, і ті, що ні ночі. Пречиста Діва Марія
жили до того, як Він прийшов Сама сповила Його і поклала в
у світ – вони чекали Його, вони грубих яслах.
сподівалися, що Він прийде і
Господь Ісус Христос нароврятує їх від гріха і смерті.
дився у Віфлеємі. Та далеко на
Наближався час Різдва сході древні мудреці-волхви
Христового. І, як буває вночі, побачили світло надзвичайної
коли згущується темрява, так зірки і по ньому дізналися про
перед пришестям Христа тем- народження Спасителя світу.
рява гріха ще збільшилася. Зірка привела їх до Того, Кого
Не тільки люди забули істин- люди у знемозі чекали від поного Бога, але здавалося і Сам чатку світу. Вони побачили
Бог забув людей. Тоді мало хто Того, до Кого прагнула кожна
шукав Бога, людство не знало, людська душа, яка шукає віяк треба жити. І коли людина чної правди. Поклонившись
гинула від моральної зіпсова- Божому Дитятку, волхви приності, вмираючи духовно ра- несли Йому дари.
ніше смерті тілесної, Сам Бог
А в різдвяну ніч біля Віфлеєзійшов на землю, щоб «знайти ма пасли свою отару пастухи. Це
і спасти загибле». Господь не були прості люди. Вони не мали
прийшов на землю як славет- мудрості , тому не могли зрозуміний цар або великий завойов- ти, що означає поява нової зірки.
ник. Він не народився в бага- У них не було скарбів, щоб притому палаці, оточений слуга- нести коштовні дари. Зате в їх
ми і воїнами. Син Божий увій- серцях зберігався більш цінний

Вічні істини

Невигадане

Чому так важливо
вміти відпускати

ільки-но домашні
полягали
спати, Мирон
вийшов на подвір’я.
Затягнувся цигаркою,
обійшов кругом хати
кілька разів. Робив це
неквапливо, щоб ніхто
не почув його кроків
під вікнами. Зупинився
перед хлівцем, де
жили кури, які, мабуть,
бачили вже десятий сон.
Викинув недопалок в
траву, розтер ногою.

Мандруючи світом, два ченці
забрели в містечко. Там вони побачили жінку, яка не могла перейти дорогу, оскільки її затопило
після сильного дощу. Дама ніяк
не могла обійтися без сторонньої
допомоги, щоб не забруднити
одяг. Вона похмуро дивилася на
кожного, хто проходив повз, кидаючи услід лайливі слова.
Молодший чернець теж оминув неприємну жінку. Його ж супутник швидко переніс її на інший бік вулиці, де вона могла
продовжити свій шлях. Жінка не
подякувала, а лише повернулася
до ченця спиною і пішла геть.
Монахи продовжили свій
шлях. Молодший йшов у роздумах. Через кілька годин він сказав: «Та жінка вела себе грубо й
егоїстично. Але ви все одно допомогли їй! А вона вам навіть не подякувала!»
На що інший монах відповів:
«Я переніс жінку кілька годин
тому. Чому ти все ще несеш її з собою?»
Мораль: якщо злість змушує
нас перебувати в минулому, ми
не можемо проживати сьогодення. Більше того, минуле не дозволяє нам рухатися вперед. Ми не
зобов’язані прощати тих, хто навмисно заподіяв нам біль. Але ми
повинні сприймати дійсність такою, якою вона є, і відпускати погані моменти. Життя надто коротке, аби отруювати собі душу
образами. Вибір завжди за нами:
нести хворобливу ношу з собою
чи залишити її в минулому.

Т

Зітхнув, звів очі до неба,
до Бога. Бог сипнув йому в очі
зорями – рясними і золотими.
Мирон аж здригнувся. Давно
він так не дивився на нічне
небо. Либонь, ще як парубкував і сидів з Марійкою на лавці
під вербою. Тоді зірки падали
в густу траву, а вони бажання
загадували. Наче вчора було.
А потім усе життя Мирон дивився на землю, увись – ніколи було. Сільське життя зі своїми клопотами-турботами закрутило колесо життя. Коли з
Марійкою побралися – ґаздувати стали, хату вибудували,
корова, свині, гуси, кури – усе,
як в людей. Дітей довго в них
не було, та послав Бог, нагородив таки їх за чесне і праведне
життя дівчинкою-зірочкою.
Зорянкою назвали.
Їм уже по п’ятдесят років,
а доні – вісімнадцять. Як цвіт
рожевий – красуня та розумниця!

скарб – жива віра в Бога. Тому
Господь удостоїв їх раніше всіх
дізнатися про те, що в світ прийшов Син Божий. Вони теж бачили світло, І в цьому світлі вони
почули слова Ангела: «Я сповіщаю вам велику радість, що
буде всім людям: бо народився
вам сьогодні у місті Давидовому Спаситель, Котрий є Христос
Господь» (Лк.2, 10-11). У цей час
з’явилося багато Ангелів, які співали пісню: «Слава на небі Богові
і на землі мир, між людьми благовоління» (Лк.2, 14).
Ангельське благовістя не
можна розуміти як негайне

встановлення на землі миру
і благовоління без усяких зусиль з боку людини. Небесна
звістка в день Різдва Христового має на меті насамперед
мир внутрішній, тобто те душевне умиротворення, про яке
говорив Ісус Христос на Тайній вечері: «Мир залишаю вам,
мир Мій даю вам, не так, як
світ дає, Я даю вам» (Ів.14, 27).
Тому нехай щирою і гарячою буде наша щоденна молитва за спокій в усьому світі, нехай самовідданою і старанною буде наша праця для
зміцнення Неньки-України,
для щастя і добробуту народу,
нехай благословенний Богом
мир настане повсюди, щоб ніколи не плакали матері і діти,
щоб нам єдиним серцем і єдиними устами складати славу
Богові на небі, а ділами правди і братолюбства чинити мир
на землі.
Смачної куті, дзвінкої коляди. Веселих Різдвяних Свят!
Щасливого, Богом благословенного Нового року!

о. Богдан Зінченко,
член Національної спілки
журналістів України.

Висповідайте,
отче…

Ой болить Миронове серце
за неї, ой кров’ю обливається.
Місця собі чоловік не знаходить. Наче й усе добре – Зоряна в педагогічний вступила,
психологом хоче працювати,
і здоров’я має, і люди хвалять
за добру душу. Та ось покохалася з хлопцем Тарасом, а він
на війну пішов добровольцем,
то й сушить дівчина своє серце, сумує за коханим. А Мирона й злість бере. І так, і сяк думає. Чого пішов, хлопче, інші
он усякими способами ухиляються. Та з іншого боку – хто
ж захистить їх? Не дай, Боже,
завтра москаль прийде, то все
забере: і хату, і добро, і Зорянку. Аж кров закипає Миронові
від тих думок, а то вже холоне
в жилах за хвилю.
Він зайшов до стодоли,
ввімкнув світло, відчинив
двері старої шафи, що стояла
в кутку. Дістав велику похідну сумку і став збирати теплі
речі. «Поїду до хлопців на передову, сам дізнаюся правду
про те, що там діється», – міркував. «Дасть Бог Тараса зустріну, зміню його. Нехай їде
додому, відпочине, Зорянку
заспокоїть, а я там побуду, повоюю…»
Багато передумав Мирон і згадав багато, та щось
мучило його, наче не пуска-

ло. Він зайшов у хату, вмився,
помолився і, одягнувши чистий одяг, вислизнув на вулицю. Стежкою поза городи поспішив до церкви, що височіла в небо золотими куполами.
Перший промінь недільного
ранку торкнувся Миронового
обличчя і полинув на землю.
Ступивши на подвір’я храму,
він побачив фігуру отця Михайла і зрозумів, що все йде
так, як треба.
– Слава Ісусу Христу! – промовив стиха.
– Навіки слава Богу! – почув відповідь.
– Висповідайте, отче! – попросив. Тоді глянув на дерева, що росли навкруг церкви.
І здалося Миронові, що то не
дерева стоять, а хлопці, наші
воїни в захисних костюмах.
Стоять і незмигно дивляться
на нього, а серед них – Тарас.
І він, Мирон, буде зараз сповідатися перед Богом і перед
ними, і ця сповідь буде найщирішою у його житті…
Раїса ОБШАРСЬКА.

Сімейне

гніздечко
Струни серця
* * *
На дні старого року
втоплю сльози,
Із серця витрушу холодний лід,
Вдягнуся в шати
нинішньої прози,
Немило гляну в твій
лукавий слід.
Сріблястий ранок поцілую
в щічку,
Пройду стежиною у диво-сад,
Приколю яблуням
барвисту стрічку,
Сховаю в кошик міріади зрад.
Чиєсь відчую одиноке серце,
Злечу пір’їною в небесну вись,
Пірну в хмаринку,
наче у джерельце,
Лише озвись, журавлику,
озвись. ..

Зимова пектораль
Зима, мов фея виплила
з карети:
Вдягнула землю
у ажурну шаль,
Річки засклила під тремкий
кришталь,
Сховала в озері старі сюжети.
Сумують, задрімали очерети,
Мороз скував скрипучу
магістраль,
Сосні вдягнув на шию
пектораль,
З сніжинками вальсує
в піруеті.
Ще сонце посміхається
з-за хмари,
В самотності шепочуться
бульвари,
Калина похилилась до землі.
Зимова фея нарядилась
в шати,
Прогнала осінь, зачинила
грати,
Вдихнула подих ревної ріллі.
Василина
ВОВЧАНСЬКА.
* * *
З Новим Роком всіх вітаю
І від душі усім бажаю:
Здоров’я й радості багато,
Щоб всім підвищили зарплату.
Не обдирали щоб до нитки
Оті бандити і бандитки,
Щоб війна скоріш скінчилась,
Щоб країна відродилась,
Щоб вернулися з війни
Батьки наші і сини.
Щоб все омріяне збулося
І дуже добре нам жилося!
Хай рік цей щастя всім несе
Та щоб збулося геть усе,
Що мріялось і що хотілось,
І щоб усе оце здійснилось!
Василь ГЛЕМБА.
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Іван КРУП’ЯК: «Добрі люди
будуть захищені
енергетикою року
Жовтого Собаки»

Всесвіт - таємничий Маг, який «чаклує» над долею світу.
На зодіакальній мапі пишеться сьогодні і завтра.
А з безмежжя Галактики уже «зирить» око Жовтого Собаки.
Чи то Золотого. Його енергетика «диригуватиме» міріадами зірок.
І буде вершити життя на Землі.

Ж

овтий колір - сонячний,
теплий. Колір літнього
метелика і веселої
квітки. Усмішки і золотого ранку.
Пшеничного поля. І застороги…
Чи зігріє він наші душі і надії? Чи
буде благодатним для планети?
Чого очікувати від золотого
песика - розповідає відомий
тернопільський астролог Іван
КРУП’ЯК.

- Ось і відкукурікав Вогняний
Півень. Розквіту та стабільності він не приніс. Клював, де завгодно. У 2018 році вогняного
розбишаку змінює Жовтий Земляний Собака. Іване Степановичу, на кого він буде гавкати, а до
кого - леститися?
- Оскільки песик є охоронцем господаря, а це рік Собаки Оранжевого або Жовтого, то він буде інакшим, аніж попередній.
Але перша його половина ще буде напруженою. Рік Собаки починається пізно, аж
16 лютого. До того ще буде кукурікати Півень і може наробити багато всіляких проблем. Оскільки рік починається пізно, значить, прислухатися треба до досвідчених,
старших людей. Їхня думка і бажання в
цьому році переважатимуть. І, до речі, це «чоловічий» рік.
На кого будуть гавкати пси? Вони добре відчувають, яка людина порядна, добра, а яка ні. Тому пес може виявляти людей, які довгий час ховалися, займалися негарними справами. Оскільки собака і
людина, як йдеться в легендах, мають космічне начало, божественні, як мовиться, істоти, то вищі космічні сили будуть оберігати тих людей, які хочуть правильно, мудро
жити і не заважати іншим.
- Собака - це сторож. Чи зможе
цей Знак Зодіаку стати на сторожі Землі? Адже на планеті дуже спекотно від протистоянь. Узагалі, два попередні «вогняні» роки були насичені бурхливими подіями
в політиці та економіці.
- Вогонь ніби згасає, бо
якщо взяти розкладку кольорів, то від червоного йде оранжевий і так далі.
Тобто наступні кольори
спокійніші, не агресивні.
Тому й напруга буде відносно спадати, хоча вогняний

характер ще буде проявлятися. Особливо,
як я сказав, у перших шість місяців. Чи стане Пес на сторожі землян? Дав би Бог, щоб
люди його не нервували. Бо коли він знервований, то зненацька нападає, кусає і навіть може сказитися. А, загалом, він є охоронцем, сторожем подвір’я. Але характер
собаки значно залежить від господаря.
- Про що говорять цифри і символи: 2018 рік, 11 місце в Зодіакальному колі, час зміни одного Знаку Зодіаку - на інший,
жовтий колір, а це колір золота,
сонця?
- Оскільки це одинадцятий знак Зодіаку, а це - Водолій, то людство буде переходити певну межу, бо епоха Водолія утверджуватиметься. Будуть активно розвиватися нові технології. Узагалі, в технічному
плані удосконалення і зміни впроваджуватимуться доволі швидкими темпами. Треба вміти встигати енергетично за всім, бо
ми бачимо, як зараз швидко рухається час.
А він минатиме ще швидше. Хоча, здавалося б, куди вже… Ми не встигатимемо зробити те, що задумали. Тому Пес буде «підгавкувати», тобто, підштовхувати до дії.
Що головне, одинадцятий Знак - це наближення до завершення зодіакального
циклу. Гірші роки ми пережили. Тепер, у
другій половині цього року, мають відбутися зміни на краще. Можливо, не так глобально, як би ми цього хотіли. Але це також буде вагомий поступ…
У китайській міфології жовтий колір
ототожнюється з Центром світу, що означає владу і процвітання. Все, що розташоване в центрі, залежатиме від «настрою»
цього року. І столиці, в тому числі. Можуть
бути державні перевороти, зміна урядів. У
столицях буде кипіти життя, і його
наслідки відчувати
відчуватиПо
муть регіони. Порозгортати
дії розгортатицен
муться і в ценчасти
тральних частинах держав.
- Що тоді
слід робити
тернополянам у провінції?
- А в нас
також є своєрідні «столиці». Їх має кожен район. Це
- райцентри.
Якщо
взяти

села, які об’єдналися в громади, то центр
громади - це вже є «столиця». І у великих
столицях, і в маленьких, про які ми щойно
згадали, відбуватимуться зміни. Бо цей
рік «відповідальний» за центральну частину.
- А минулий рік «відповідав» за
Південь.
- Так, рік Півня відповідав Півдню. Звідки Саакашвілі прийшов? З Одеси, працював на самому Півдні України. Він розбурхав країну. Фактично, дух непокори пішов
з Півдня. І куди? В столицю. В центр. І тепер все це там триватиме.
Цього року завершуються певні цикли
у важливих справах. Протистояння, яких
багато у світі, повинні вирішуватися дипломатичним шляхом. Але не забуваймо:
відбувається зміна епох. А це спокійно не
робиться. Тому й далі простежуватиметься незадоволення політикою і політиками,
економікою, фінансовими справами. Світ
занадто розбурханий, для його втихомирення потрібні час, виваженість і мудрість.
А ще у світі взяли верх матеріальні блага.
То ж треба шукати душу…
- Собака кидається на того, хто
образив його або його господаря. І, водночас, це товариська, мила тварина. Фактично, дві
крайнощі. Як вони «працюватимуть» в астрологічному сенсі?
- Собака відчуває погану людину, тому
буде гавкати на неї. А також має нюх на
злодія. Гавкає і відлякує його. Отже, той,
хто задумав щось недобре, не матиме
«успіхів». А ті люди, які потребують певного захисту, сприяння, мають благородні
наміри, тобто, добрі люди, будуть захищені енергетикою цього року. Бо собака - це
символ справедливості й чесності.
- За східним календарем символ
2018 року - собака - знаходиться під заступництвом Сатурна фантастичної планети Сонячної
системи. Сатурн отримав назву
на честь римського бога землеробства. А в Україні завжди був
культ землі-годувальниці і праці біля неї. Тож чого очікувати
нашій країні в цьому році?
- Сатурн, або Хронос, а ще наші предки
колись називали його Числобог, - це той,
хто вимірює час нашого життя. Це - містична планета, вона відмірює дні, місяці, роки
кожному, керує часом. Сатурн впливає на
долю людини, залежно від того, де знахо-

дився у період народження. Також це стосується й того, коли зародилася держава.
Сатурн - дуже потаємна планета, яка дає
можливість людині задуматися над собою,
своїм життям, вчинками, релігійністю, духовним началом. Тому чимало людей замисляться над тим, що не лише матеріальне тримає нас на цьому світі. Це - Бог рахунків. Так колись ще називали Сатурна.
Тому кожен отримає те, що заслужив.
Україна стільки натерпілася, що Пес повинен біля нас вже трошки полеститися.
Це рік сонячний. Наші предки колись були
сонцепоклонниками, а основа життя - це є
Сонце, воно нагріває землю, і вона починає
плодоносити, розквітати. Тому трохи зігріється зболена, зранена душа нашої держави. Але разом з небесним світилом ми також повинні зігрівати теплом наших душ
і благородних помислів землю-матінку. Бо
люди - маленькі сонечка Великого Сонця. І
діти Землі.
Уся біда в тому, що за 26 років ми нічого не збудували. У першу чергу, держави, якою вона має бути насправді. Кожен,
хто приходив до влади, не думав про країну і народ, а тільки про себе. Зараз ми розділені політично, релігійно і матеріально
так, як жодна країна Європи. Україна стає
для багатьох людей не матір’ю, а мачухою.
І наші керівники забувають, що фундаментом країни є народ. Але вони про фундамент не думають, а лише про дах. Проте
вітер дах може знести, а фундамент залишиться.
- Чи буде дружелюбний сонячний Собачка до «Нашого ДНЯ»,
народженого у рік Змії?
- Якщо Змія чогось не встигла зробити
торік, то в першій половині цього року все
наздожене. Змія - виважена і мудра, Пес також. Тому вони не заважатимуть одне одному. «Наш ДЕНЬ» започаткований під
знаком Близнюків, а це період, коли багато сонця, літо, день довгий, значить, газета буде триматися, працювати, нести це
сонячне світло в душі наших краян. Таку
долю визначили зірки.
Принагідно вітаю творців видання і
читачів з Новим роком та Різдвом Христовим! Хай цей рік зігріє душу кожного золотим сонячним теплом. Вірте! Любіть! Надійтеся! Мандруйте! Пізнавайте світ! Засівайте землю усмішками і добром! І Всесвіт буде прихильним до вас…
Ольга ЧОРНА
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Січень

лютий

Боніфатія муч.
Ігнатія Богоносця свщм. (передпр. Різдва Христового)
Юліянії мучц.
Анастасії вмучц.
10 мучеників у Криті
Навечір’я Різдва (піст). Євгенії прпмучц.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа
Стефана первомуч. і архидиякона
20 тис. мучч., спалених в Нікомидії
Св. дітей, вбитих у Вифлеємі, Маркела прп.
Анісії мучц., Зотика прп.
Меланії Римлянки прп. (відд. Різдва Христового)
Перед. Богояв. Обрізання ГНІХ, Василія Вел. свят.
Сильвестра свят. (передпр. Богоявлення)
Малахії прор., Гордія муч.
Собор 70 апостолів, Теоктиста прп.
Навечір’я Богоявлення (піст).
Теопемпта й Теони мучч.
БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
Собор св. Івана Христителя
По Богоявленні. Юрія Хозевіга прп. Домніки прп.
Полієвкта муч.
Григорія свят., 13-ти Пратулинських мучч.
 Теодосія Великого прп.
Татіяни мучц.
Єрмила і Стратоніка мучч.
Прпп. Отців, убит. в Синаї, Ніни рівноап.
(відд. Богоявлення)
Митаря і Фарисея. Павла Тебського, Івана прпп.
Поклоніння кайданам св. ап. Петра
 Антонія Великого прп.
Атанасія і Кирила, аєпп. Олександрійських святт.
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Макарія Єгипетського прп.
 Євтимія Великого прп.
Максима ісп.. Неофіта, Євгенія, Валеріяна і ін. мучч.
Блудного Сина. Тимотея ап., Анастасія прпмуч.
Климента свщмуч., Агатангела муч.
Ксенії (Оксани) Римлянки прп.
 Григорія Богослова, аєп. Царгородського свят.
Ксенофонта і Марії прпп.
 Перен. мощей свят. Івана Золотоустого
Заупокійна. Єфрема Сирійця прп.
М’ясопусна. Перен. мощей свщмуч.
Ігнатія Богоносця
Трьох Святих: Василія Вел., Григорія Богосл.,
Івана Золотоуст.
Кира та Івана безсрібників і чудотворців
Трифона муч. (передпр. Стрітення)
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
Ісидора Пилюсіотського прп.
Сиропуша. Агафії мучц. (відд. Стрітення)
Початок Великого Посту.
Вукола прп., Сілвана свщмуч.
Партенія свят., Луки прп.
Теодора Стратилата вмуч., Захарії прор.
Никифора муч.
Харалампія муч.
Власія свщмуч., єп. Севастійського,
Теодора Тирона вмуч.
1 посту. Мелетія свят., аєп. Антіохійського
Мартиніяна прп., Зої, Фотинії (Світлани) прпп.
 Перест. Кирила рівноап., Авксентія прп.
Онисима ап.

Памфіла, Порфірія, та ін. мучч.
Теодора Тирона вмуч.
Льва свят., папи Римського
2 посту. Архипа ап.
Льва прп., єп. Катанського
Тимотея прп., Євстатія свят.
Віднайд. мощей мучч., що в Євгенії.
Полікарпа свщмч., єп. Смирнського
 І і II віднайд. Голови св. Івана Христителя
Тарасія свят, аєп. Царгородського
Хрестопоклінна. Порфирія свят., єп. Газького
Прокопія Декаполіта прп. й ісп.
Василія прп. й ісп.
Євдокії прпмучц.
Теодота (Богдана) свщмуч.
Євтропія, Клеоніка і Василіска мучч.
Герасима прп.
4 посту Івана Ліств. прп. Конона муч.
42-ох мучч. Аморійських
Василія, Єфрема, Капітона та ін. свщмучч.
Теофілакта, єп. Нікомидійського свят. (Поклони)
 40 муч. Севастійських
Кондрата, Леоніда, Галини та ін. мучч.
Акафістова. Софронія свят., патр. Єрусалимського
5 посту Марі Єгипетс. Теофана ісп., Григорія свят.
Перенесення мощей свят. Никифора,
патр. Царгородського
Венедикта прп.
Агапія та ін. 6 мучч.
Савина і Папи мучч.
Олексія прп., чоловіка Божого
Лазарева. Кирила свят., аєп. Єрусалимського

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

нд
пн
вт
cр
чт
пт
сб
нд
пн
вт
cр
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн

КВІТНА. Хризанта і Дарії мучч.
Препп. Отців, убитих у монастирі св. Сави
Якова ісп.
Василія Анкірського свящмч.
Великий Четвер. Нікона і його учнів мучч. (Страсті)
Велика П'ятниця (Плащаниця). Захарії преп.
Велика Субота. БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ, ПАСХА
Світлий понеділок. Матрони Солунської мучц.
Світлий вівторок. Іларіона прп., Стефана прп.
Марка прп. і Кирила, диякона свщмучч.
Івана Ліствичника прп.
Іпатія прп., єп. Гангренського
Марії Єгипетської прп.
 Томина. Тита Чудотворця прп.
Микити, ігумена Мідікійського прп.
Йосифа Пісноп. і Юрія, що в Малеї препп.
Теодула, Агатопода та ін. мучч.
 Методія свят., Євтихія свят.
Юрія прп., єп. Митіленського
Іродіона, Агава, та ін. апп.
Мироносиць. Євпсихія муч.
Терентія, Африкана, Максима, й ін. 36 мучч.
Антипа свщмуч., єп. Пергамського
Василія ісп., єп. Марійського
Артемона Лаодикійського свщмуч.
Мартина ісп., Антонія, Івана, ін. мучч.
Аристарха, Пуда, Трохима апп.
Розслабленого. Агапії, Ірини, Хіонії мучцц.
Симеона прп., Акакія прп.
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Макрини прп., Дія прп., Альфонса прп.
+ Іллі прор.
Симеона й Івана прпп., Єзекиїла прор.
Марії Магдалини рівноап., повернен. мощей свщмуч. Фоки
Трохима, Теофіла мучч. і тих, що з ними
+ Бориса і Гліба мучч., Христини вмучц.
+ Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці
Єрмолая свщмуч., Параскеви прпмучц.
+ Пантелеймона вмуч., Климента свят.
+ Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена апп. і дияк.
Калиніка муч.
Сили, Силуана, Крискента, Андроніка апп.
Євдокима прав. (передпр. перен. Чесного Хреста)
Перен. Чесн. Хреста, мучч. Макавеїв.
Початок Успенського Посту
Перенесення мощей первомуч. Стефана
Ісаакія, Далмата, Фавста прпп.
7-х мучч. Єфеських, Євдокії прмучц.
Євсигнія муч., Спомин освяч. Патріаршого
Собору (передпр. Преобр.)
ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
Дометія прпмуч.
Еміліяна ісп., єп. Кізицького
+ Матія ап., Івана Віанея св.
Лаврентія архидиякона муч.
+ Євпла муч.
Фотія і Аникити мучч.
Пр. Богородиці Влад. України. Максима (від. Преобр)
+ Перен. мощей прп. Теодосія Печерського(передпр. Успіння)
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Нерукотворного Образа ГНІХ, Діомида мч.
Мирона муч.
Флора, Лавра мучч.
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12 30 пн

20
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березень

травень

Івана прп., учня Григорія Декаполіта
Переполовинення. Івана печерника прп.
Теодора Трихіни прп.
Януарія свщмуч., Теодора муч.
Теодора Сикеота прп.
Самарянки.  Юрія Переможця вмуч.
Сави Стратилата муч.
 Марка апостола і євангєлиста
Василія свщмуч., єп. Амасійського (відд. Переполовинення)
Симеона свщмуч., Стефана прп.
Ясона і Сосіпатра апп., Максима муч.
9 мучч. в Кизиці, Мемнона чудотв., прп.
Сліпородженого.  Якова ап., брата св. Івана Богосл.
Єремії прор.
Атанасія Великого свят.
 Теодосія Печерського прп.,
Тимотея і Маври мучч. (відд. Пасхи)
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
Ірини мучц., Никифора прп.
Йова праведного і многостраждального
Св. Отців. Акакія муч., Поява чесн. Хреста в Єрусал.
 Івана Богослова ап., Арсенія Великого прп.
 Перен. мощей свят. Миколая, Ісаї прор.,
Христофора муч.
 Симона Зилота, ап.
 Кирила і Методи, рівноапп.
Єпіфанія і Германа святт. (відд. Вознесіння)
Заупокійна. Глікерії мучц.
ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА, ПЯТИДЕСЯТНИЦЯ
Святого Духа, Пресвятої Трійці. Пахомія Великого прп.
Теодора прп., Віта, Модеста й ін. муч.
Андроніка ап. і тих, що з ним
Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та ін. мучч.

вересень

Ацдрія Стратилата муч. і тих, що з ним
Самуїла прор.
Тадея ап., Васси мучц.
Агатоніка, Северіяна та ін. мучч.
Луппа муч., Іринея Ліонського свщмуч. (відд. Успіння)
Євтиха свщмуч.
Тита ап., перенесення мощей ап. Вартоломея
Адріяна і Наталії мучч.
Пімена прп.
Мойсея Мурина прп. Августина свят,
Собор преп. Отців Печерських
 Усікновення Голови св. Івана Христителя (піст)
Олександра, Івана, Павла Нового святт.,
патр. Царгородських
 Покладення пояса Пресв. Богородиці
 Початок Церковного Року.
Симеона Стовп. прп., Айтала муч.
Маманта муч., Івана Посника прп.
Антима свщмуч., єп. Нікомидії, Теоктиста прп.
Вавили свщмуч., Мойсея Боговидця прор.
Захарії прор., батька св. Івана Христителя
Спогад чуда арх. Михаїла в Колосах, Євдоксія і ін. мучч.
Созонта муч. (передпр. Різдва)
РІЗДВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
Йоакима і Анни прав., Северіяна муч.
Перед Воздвижен. Минодори, Митродори мучц.
Теодори Олександрійської прп.
Автонома свщмуч. (відд. Різдва)
Корнилія свщмуч. (передпр. Воздвиження)
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА (піст)
Микити вмуч.
Євфимії вмучц.
По Воздв. Віри, Надії, Любови та Софії мучцц.

2018

ЦЕРКОВНИЙ
КАЛЕНДАР УГКЦ

ЗАБОРОНЕНІ ЧАСИ (без весіль, забав і танців):
Усі дні посту та періоди загальниць.

ПОСТИ
Великий Піст: 19.02 - 06.04
Петрівка: 04.06 -11.07
Спасівка: 14.08 - 27.08
Пилипівка: 28.11 - 06.01
Одноденні пости: 06.01,18.01,19.02,06.04,11.09,27.09
Кожна п’ятниця, крім загальниць.

ЗАГАЛЬНИЦІ (звільнення від посту):
від Різдва Христового до Богоявлення: 07.01 - 17.01
від неділі про Митаря і Фарисея до неділі про Блудного Сина: 28.01 - 04.02
від Воскресіння Христового до неділі Томиної: 08.04-15.04
від Зіслання Св. Духа до неділі Всіх Святих: 27.05 - 03.06
Новий Рік 1 січня, День Незалежності України 24 серпня
Дні, на які припадають Господські та Богородичні свята
Березень - місяць св. Йосифа Обручника: Молебень до св. Йосифа
Травень - місяць Пречистої Діви Марії: Молебень до Пресв. Богородиці
Червень - місяць Найсв. Серця Ісуса: Молебень до Найсв. Христового Серця
Жовтень - місяць Вервиці: спільна молитва на вервиці

8 січня - День Родини | 13 травня - День Матері | 24 серпня - День Незалежності України | 16 вересня - День Батька | 30 вересня - День Катехита
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28 15 чт
29 16 пт
30 17 сб

червень

Патрикія свщмуч.
Талалея муч. (відд. П’ятидесятниці)
Всіх Святих.  Костянтина і Олени рівноапп.
Василіска муч. Початок Петрового Посту.
Єфросинії Полоцької прп., Михаїла прп.
Симеона Дивногорця, Микити Переяслав. препп.
 Пресв. Євхаристії (на нед.)  3-є віднайд.
Голови св. Івана Христ.
Карпа ап.
Терапонта свщмуч.
 Пресв. Євхаристії. Микити прп.
Теодосії діви, прпмучц.
Ісаакія Далматського прп.
Єрмія ап., Єрмея муч.
Юстина муч. і тих, що з ним (відд. Пресв. Євхаристії)
 Пресв. Серця Ісуса (на нед.)
Никифора ісп., патр. Царгородського
 Співстражд. Пресв. Богородиці. Лукиліяна муч. і тих, що з ним
 Пр. Серця Ісуса. Митрофана свят., М. Б. Неуст. Помочі
Доротея свщмуч., Косми пресв.
Висаріона й Іларіона Нов. прпп.
Теодота свщмуч.
Перенесення мощей Теодора Тирона вмуч.
Кирила свят., аєп. Олександрійського
Тимотея, єп. Пруського, свщмуч.
Всіх святих укр. народу. Вартоломея і Варнави апп.
Онуфрія Великого і Петра Атонського прпп.
Акилини мучц., Трифілія свят.
Миколая Чарнецького і 24 співмуч.,
Омеляна Ковча муч., Єлисея пр.
Амоса прор., Єроніма Стридонського прп.
Тихона свят.
Мануїла, Савела, Ісмаїла мучч.

жовтень

1 18 пн Євменія прп., єп.Гортинського
2 13 вт Трохима, Саватія, Дорімедонта мучч.
3 20 ср Євстратія вмуч., Михаїла і Теодора
Чернігівських чудотв. мучч.
4 21 чт Кондрата ап. (відд. Воздвиження) _
5 22 пт Фоки свщмуч., єп. Синопійського, Йони прор.
6 23 сб Зачаття св. Івана Христителя
7 24 нд Теклі рівноап., первомучц.
8 25 пн Єфросинії прп.
9 26 вт  Переставлення ап. і єванг. Івана Богослова
10 27 ср Калістрата муч. і вояків його, Ніла прп.
11 28 чт  Харитона ісп. прп., собор прпп. Отців Печерських
12 29 пт Киріяка самітника прп.
13 30 сб Григорія свщмуч., єп. Вірменського
14 1 нд Покров Пресвятої Богородиці
15 2 пн Кипріяна свщмуч., Юстини мучц,, Андрія прп.
16 3 вт Діонісія Ареопагіта свщмуч.
17 4 ср Єротея свщмуч., Франціска Асижського прп.
18 5 чт Харитини мучц.
19 6 пт Томи ап.
20 7 сб Сергія і Вакха мучч.
21 8 нд Св. Отців 7 Собору. Пелагії прп.
22 9 пн  Якова ап., Андроніка, Атанасії прпп.,
св. Івана Павла II
23 10 вт Євлампія та Євлампії мучч.
24 11 ср Филипа ап., Теофана прп., єп. Нікейського
25 12 чт Прова, Тараха, Андроніка мучч., Косми прп.
26 13 пт Карпа, Папіли мучч.
27 14 сб Параскеви Терновської прп., Назарія та ін. мучч.
28 15 нд Царя Христа. Євтимія прп., Лукіяна прпмуч.
29 16 пн Лонгіна сотника муч.
30 17 вт Осії прор., Андрія Критського прпмуч.
31 18 ср  Луки ап. і єванг.

Незалежний громадсько-політичний тижневик
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липень

Леонтія муч.
 Юди ап., брата Господнього
Методія свщмч.
Юліяна Тарсійського муч.
Євсевія свщмуч., єп. Самосатського
Агрипини мучц.
Різдво Івана Христителя
Февронїі прпмучц.
Давида Солунського прп.
Сампсона прп., лікаря
Перенесення мощей безсрібників Кира та Івана
Петра і Павла, верх. апп.
 Собор 12-ох апостолів
Косми і Дам’яна, безср. і чудотв.
 Покладення ризи Пресв. Богородиці у Влахерні
Якинта муч., Анатолія свят., патр. Царгородського
Андрія свят., Марти прп., Павла Гойдича свщмуч.
 Атанасія Атонського прп.
Сісоя Великого прп.
Томи, що в Малеї, Акакія, що в Ліствиці прпп.
Прокопія вмуч.
Панкратія свщмуч., єп. Тавроменійського
 Антонія Печерського прп.,
Франциска, Рафаіла і ін. мучч.
Ольги рівноап., княтні Київської’, Євфиміі мучц.
Прокла та Іларія муч., Михаїла Малеїна прп.
Стефана прп., Юліяна свят., Собор арх. Гавриїла
Акили ап.
 Володимира Великого рівноап.
Св. Отців 6-ох соборів.
Атеногена свщмуч. і його учнів
Марини вмчц.
Якинта й Еміліяна мучч.

листопад

Йоїла прор., Уара муч., Теодора Ромжі свщмуч.
Артемія вмуч.
Іларіона Великого прп.
Аверкія рівноап. і 7-х юнаків, що в Ефезі
Якова ап., брата Господнього
Арети муч. і тих, що з ним
Маркіяна і Мартирія мучч.
Димитрія Мироточця вмуч.
Нестора муч., Капітоліни, Єротіїди мучцц.
Параскеви П’ятниці мучц., Терентія і Неоніли мучч.
Анастасії прпмучц. Аврамія Ростовського прп.
Зиновія і Зиновії мучч.
Стахія, Амплія та ін. апп., Єпімаха муч.
Косми і Дам’яна безср. і чудотв.
Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і ін. мучч.
Акепсима єп., Йосифа пресв, Айтала мучч.
Йоанікія Великого прп., Нікандра муч., Єрмея пресв.
Галактіона і Епістими мучч.
Павла ісп., аєп. Царгородського
33-х мучч. в Мелітині, Йосафати Гордашевської прп.
Собор архистратига Михаїла і всіх Безтілесних Сил
Матрони, Теоктисти прпп., Онисифора, Порфірія мучч.
Ераста, Олімпа, Родіона апп. і тих, що з ними
Мини, Віктора, Вінкентія мучч.,Теодора Студита прп.
Йосафата свщмуч., аєп. Полоцького.
 Івана Золотоустого свят.
 Филипа ап.
Гурія, Самона, Авіва мучч. і ісп.
Початок Різдвяного посту
29 16 чт  Матея ап. і єванг.
30 17 пт Григорія свят., єп. Неокесарійського, чудотворця

Тел./факс: (0352) 40-77-60
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31 18 пн

квітень

серпень

грудень

Платана і Романа мучч.
Авдія прор., Варлаама муч.
Григорія Декаполіта прп., Прокла св. (передпр. Введення)
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Филимона ап. і тих, що з ним
Амфілохія єп. Іконійського і Григорія святт.
Катерини вмучц., Меркурія вмуч.
Климента папи Рим., Петра свщмучч. (відд. Введення)
Аліпія прп., пам’ять посвяч. храму св. Юрія в Києві
Якова Персіянина вмуч., Паладія прп.
Стефана Нового прпмуч., Іринарха муч.
Парамона муч., Філумена муч., Акакія прп.
 Андрія Первозванного ап.
Наума прор.
Авакума прор.
Софонїі прор.
Варвари вмучц, Івана Дамаскина прп.
 Сави Освященного прп.
Миколая Чудотворця свят., аєп. Мір Лікійських
Амвросія свят., єп. Медіоланськопо
Патапія прп. (передпр. Непорочного Зачаття)
Непорочне Зачаття Преоз. Богородиці
(Зачаття св. Анни)
Мини, Єрмогена. Євграфа мучч.
Даниїла Стовпника прп.
Спиридрна прп., єп. Ірімітійського
 Євстратія, Євгенія, Ореста й ін. мучч.
Тирса, Левкія, Филимона і ін. мучч.
Єлевтерія свшмуч., Павла прп., Стефана кл.
Алея прор. (в(дд. Непорочного Зачаття)
Св. Праотців Даниїла прор.
та Ананії, Азаріі і Мисаїла
Севастіяна муч. і вояків його

Передплатний індекс - 68710

nday.te.ua

Новини

Україна
Які подарунки
до душі нардепам?

Середня вартість подарунків, які
народний депутат України отримав
протягом 2016-2017 років, складає 1,6
мільйонів гривень. Загалом 93 нардепи
у період згаданих років задекларували
подарунки у грошовій і негрошовій формах на загальну суму 286 мільйонів, повідомив Антикорупційний штаб на сторінці «Фейсбук». Найдорожчий подарунок у грошовій формі отримала дружина депутата Віталія Хомутинника - чоловік презентував майже 62 мільйони гривень. Нардеп задекларував цю суму. Дорогий подарунок у негрошовій формі задекларував Михайло Добкін. Його родина
отримала два подарунки на суму 26 мільйонів. Лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів є брати Дубневичі зі Львівщини. Так, Богдан Дубневич задекларував $11,5 мільйонів. Його дружина Тетяна - 137,1 мільйон гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою $8,23 мільйони,
2,78 мільйонів євро і 5 мільйонів гривень.

Інфляція в нашій державі найвища серед країн Європи та СНД

Рівень інфляції в Україні за підсумками 2017 року виявився найвищим
серед країн Європи та СНД. Споживчі ціни в Україні зросли на 13,6 відсотків,
у той час, як середній показник зростання цін у Європі становить 2,6 відсотків, а
в країнах СНД - 6,7. Про це свідчать дані
щорічного дослідження інформаційноаналітичного центру «Forex Club в Україні». Таке зростання темпів інфляції пояснюють підвищенням витрат на зарплати, енергоресурси та інвестиційні програми, що збільшило витрати компаній,
які в підсумку були перенесені на кінцевого споживача. До цих причин додалися несприятливі погодні фактори та низький рівень врожаю деяких фруктів та овочів. Девальвація гривні лише посилила інфляційний тиск.

Суддів уперше «пропустять»
через поліграф

Уперше в судовій системі України
судді проходитимуть поліграф. Про це
в ефірі «5 каналу» повідомив заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Валентин Сердюк. «Для того, щоб убезпечити
суддів Вищого антикорупційного суду від
заплямування своєї бездоганної репутації, вперше в Україні у судовій системі вводиться психофізіологічне дослідження.
Фактично, це поліграф, який показує за
відповідними критеріями та даними, обманює людина, чи говорить правду. Це новина. І це серйозна річ, якої судова система
ще не знала», - сказав він.

Працездатне населення країни:
чоловіків - 8 мільйонів, жінок 16

Із 24 мільйонів працездатного населення України чоловіки складають лише третину. Про це повідомив
у інтерв’ю «Укрінформу» віце-прем’єрміністр - міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадій Зубко. «Із працездатного населення тільки вісім мільйонів - чоловіки, 16 мільйонів - жінки, з
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яких лише вісім мільйонів працюють. Решта зайняті домашнім господарством»,
- сказав він. І закликав громади «активніше будувати дитячі садки та звільняти жінку від сидіння у декретній відпустці, якщо вона прагне реалізувати себе ще
й в іншому напрямку». Зокрема, за словами урядовця, влада розглядає можливість
створювати у великих містах дитсадки на
перших поверхах багатоповерхівок. Також Зубко підкреслив, що загроза втрати людського потенціалу, від’їзд людей за
кордон є найбільшою проблемою України
на сьогодні.

Матерів-одиначок рекордно
побільшало

За 15 років чисельність матеріводиначок в Україні зросла в 22 рази,
встановивши своєрідний рекорд. Це сталося через високий відсоток розлучень під
час першого року шлюбу, заявив міністр
соціальної політики Андрій Рева, передає
«Еспресо.TV». Кожна п’ята дитина в Україні
народжується поза шлюбом, у так званому
«тіньовому шлюбі». А 10 відсотків подружніх пар розпадаються після року спільного життя. При створенні сім’ї великою проблемою є житло, що стає однією з причин
розірвання подружніх стосунків.

Електроенергія дорожчає збагатиться Ахметов

Рішення про подорожчання електроенергії ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), передає «Економічна
правда». Підвищення ціни відбудеться у
два етапи: з 1 січня - на 9,5 відсотків, з 1
квітня - ще на 6,1 відсоток. Це пояснюють
кількома чинниками: інфляцією, збільшенням зарплат, девальвацією гривні,
підвищенням вартості газу на 16,7 відсотків і вугілля - на 38,3 відсотки, ціна якого розраховується на основі так званої
формули «Роттердам+». Як повідомляє
видання, таке рішення може принести
додатково 10 мільярдів гривень ДТЕК
олігарха Ріната Ахметова. Крім того, у
2018 році оптова ринкова ціна на електроенергію для промислових споживачів
збільшиться на 16,2 відсотки.

ФСБ вербують 90 відсотків
українських заробітчан у Росії

Служба безпеки України вважає, що
спецслужби РФ намагаються вербувати 90 відсотків українських заробітчан.
Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив глава СБУ Василь Грицак. «Вербувальні
підходи, і я тут не відкрию таємниці, здійснюються, як ми вважаємо, у 90 відсотках
випадків під час перебування на заробітках
в Російській Федерації. Кажуть про кілька
мільйонів українців, які перебувають у РФ,
і я переконаний, що далеко не всіх агентів
ворожих спецслужб з числа громадян України ми на сьогодні розкрили», - сказав він.

Розмитнити «євробляхи»
можна буде за кількасот євро

Українці, ймовірно, зможуть розмитнити автомобілі на європейській реєстрації за 600-1000 євро. Про це розповів один із керівників «АвтоЄвроСила»
Олег Ярошевич. За його словами, це станеться, якщо вдасться домовитися із владою, зокрема, головою комітету Верховної
Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною. «Якщо ми раніше
казали, що ці авто треба узаконити, то зараз наша риторика змінилася - ми вимагаємо закон, який дав би можливість кожному українцю купити якісний і доступний автомобіль», - цитують Ярошевича
autonews.ua. Наразі розробляється закон,
який дасть можливість розмитнити автомобілі з Європи за 600-1000 євро. «Уже
йдуть предметні діалоги, створені робочі групи. Це зараз не афішують, щоб не робити процес предметом політичних ігор»,
- наголосив Олег Ярошевич.
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Світ
У Чехії прикрасили ялинку
назвами окупованих міст Донбасу

Новорічну ялинку в Соборі святого Віта у Празі прикрасили, замість
іграшок, листками з назвами окупованих міст Донбасу. Про це повідомив
посол України в Чехії Євген Перебийніс.
На своїй Фейсбук-сторінці дипломат
написав: «Прага. Головний собор Чехії
- Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст
на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо
за підтримку! Вони обов’язково будуть
звільнені. Слава Україні!».

«Перестаньте просити.
Запропонуйте щось»,
- генерал США - Україні

Захід втомився від того, що Україна постійно щось просить, а натомість сама нічого не пропонує. Про це
розповіла Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, повідомляє «5 канал». Вона зазначила: «Нещодавно один американський генерал
сказав дуже просту, але дуже зрозумілу річ. Вам треба перестати просити,
вам треба почати щось пропонувати».
Зеркаль підкреслила, що на Заході втомилися від прохань, тому Україні треба
змінювати свою лінію поведінки.

Новорічне привітання
Кім Чен Ина жахнуло світ

Під час новорічного звернення лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що країна завершила формування власних ядерних сил. І заявив,
що його країна повністю сформувала ядерні сили. Крім того, він додав,
що США вже не знаходяться на передових позиціях у плані початку ядерної війни, адже зброя КНДР досягає території
країни. «Ми завершили створення ядерних сил нашої країни. Вашингтон ніколи не почне війни проти нас, бо всі США
знаходяться в межах дії нашої ядерної
зброї. Ядерна кнопка постійно перебуває у мене на столі. Це реальність, а не
загроза», - сказав північнокорейський
диктатор. Водночас Кім Чен Ин висловив впевненість що США не нападуть на
Північну Корею.

У Польщі нові правила
для заробітчан

З початку нового року сезонні
працівники повинні будуть заплатити за дозвіл на роботу. Безкоштовні
заяви-доручення польських працедавців скасують, повідомляє «Польське радіо». Оплата за документ складатиме 30 злотих - це близько 240 гривень. Трудове законодавство Польщі
адаптують до стандартів Євросоюзу,
пояснив директор Воєводського управління праці у Варшаві Томаш Сєрадз. І
додав, що нове регулювання має подолати недоліки реєстрації безкоштовних
заяв-доручень. Працівник не може перебувати в Польщі довше, ніж дев’ять
місяців протягом календарного року.
Час рахуватиметься від моменту перетину кордону.
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Працюючих бідняківєвропейців - мільйони

У сучасному світі навіть наявність
роботи не завжди рятує людину від
бідності. Для прикладу, в Європі близько десяти відсотків працюючих людей є
бідняками. А в Франції, приміром, число
працюючих, які живуть за межею бідності, тобто заробляють менше 1015 євро
на місяць, перевищила мільйон осіб. Про
це інформує RFI. Загальне число бідних у
Франції - 8,9 мільйонів людей.

У Парижі та Неаполі
відкриють ресторани
з безкоштовною їжею

У Франції - в Парижі та в італійському Неаполі відкриють ресторани, де готуватимуть їжу зі списаних
з магазинів продуктів. Вона буде безкоштовною і подаватиметься лише бідним. Цим займеться відомий італійський шеф Массімо Боттура, повідомляє видання «The Strains Times». Ресторани розташують на околицях міста.
Готуватимуть з рецептів Боттури та інших відомих кухарів. На відміну від інших безкоштовних їдалень, у цих закладах працюватимуть справжні офіціанти і розноситимуть їжу за столики.
Це обмежить кількість одночасних гостей до 96 осіб і допоможе людям повернути свою гідність та контроль над своїм життям. За інформацією Продовольчої та сільськогосподарської організації
ООН, третина світової харчової продукції, а саме 1,3 мільярди тонн, опиняються на сміттєзвалищах.

У Британії викрали важливі
архівні документи

Із Національного архіву Британії
зникли тисячі урядових документів
щодо найсуперечливіших епізодів історії XX століття, повідомила газета
«The Guardian». Зокрема, з архіву зникли документи, що стосуються війни за
Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також так званий лист Зінов’єва - звернення до англійських комуністів нібито від імені соціалістичних революційних діячів із закликом активізувати підривну
роботу. Керівництво СССР, включаючи
самого Григорія Зіновьева, який у той
час був головою комітету Комінтерну. І
хоча авторство листа заперечували, документ призвів у Британії до відставки
уряду лейбористів та перемоги на позачергових виборах консерваторів. Інші
зниклі документи стосуються британської колоніальної адміністрації у Палестині, тестування вакцини від поліомієліту та інші. Вони пропали після
того, як співробітники уряду забрали їх
з архіву. МЗС повідомило, що документи
ніде не знайшли. Чому вони були вилучені й чому немає їхніх копій - у відомстві відмовилися повідомляти.

У Литві заборонено вживати
алкоголь молоді до 20 років

Із 1 січня вживати і купувати алкоголь в Литві на законних підставах зможуть лише особи, які мають
більше 20 років. Про це повідомляє
«Delfi». В країні набрав чинності закон,
що обмежує продаж алкоголю. Зокрема, 18-ти і 19-річні громадяни, які дотепер могли купувати алкоголь, повинні
будуть дочекатись свого 20-річчя. Крім
того, змінився й час продажу спиртного. Відтепер його будуть продавати з 10
до 20 години в робочі дні та з 10 до 15
години - в неділю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Литва - найбільш питуща країна у світі. У
2016 році один тамтешній житель у середньому спожив 16 літрів алкоголю.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Мч. Воніфатія. Нов. Рік за нов. стилем
Сщмч. Ігнатія, свтт. Філогенія, Длііиїлл
Мц. Улянїї та ін. мчч. Никомидіиських
Вмц. Анастасії, мц. Феодотн(Богдани)
10 мчч. у Криті: Феоу^ула, Зотика...
Навечїр'я Різдва (піст), мц. Євгенії
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Собор Пресвятої Богородиці, прав. Йосифа
Пршмч. архидиякона Стефана
Мчч. 20000 Никомидіиських, мц. Агафії
Мчч. 14000 немовлят убитих у Вифлеємі
Мц. Онисії, ап. Тимона
Прп. Меланії Римлянки, свт. Петра Мотали
52-а. Обрізання Ґ.Н.І.Х., свт. Василія В., Н. Рік
Свт. Сильвестра Римського
Пророка Малахїї, мч. Гордія
Собор 70-ти апостолів, прп. Ахили
Навечїр'я Богоявлення, освяч. води
Щедрий вечір (піст). Пр. Михея
БОГОЯВЛЕННЯ, ХРЕЩЕННЯ Г. Н. І. X.
Собор пророка Іоана Хрестителя
35-я. Про Закхея. Прп. Георгія, спов. Емілїана
Мч. Поліевкта, пр. Самея
Свт. Григорія Ніського, прп. Маркіяна
Прп. Феодосія Великого
Мц. Тетяни, свт. Сави Сербського
Мчч. Єрмила і Сгратоника, мч. Петра
Рівноап. Ніни просвіт. Грузії
Про митаря і фарисея. Прпп. Павла, Іоана
Поклоніння кайданам ап. Петра
Прп. Антонія Великого
Свтт. Афанасія та Кирила
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Прп. Макарія Великого, свт. Арсенія
Прп. Євфимія, мчч. Інни, Пінни, Римми
Максима сповід., мч. Євгенія
Про блудного сина. Ап. Тимофія
Сщмч. Климента, мч. Агафангела
Прп. Ксенії (Оксани)
Свт. Григорія Богослова
Прпп. Ксенофонта, Аркадія
Перенес. мощів свт. Іоана Золотоустого
Поминальна. Прп. Єфрема, прп. Палладія
М’ясопусна. Сщмч. Ігаатїя Богоносця
Трьох Святителів: Василія Великого,
Григорія Богослова, Іоана Золотоустого
Мчч. Кира та Іоана
Мч. Трифона
СТРІТЕННЯ Г.Н.І.Х. Освячення свічок
Прав. Симеона, пророчиці Анни
Прп. Ісидора, сщмч. Аврамія
Сиропусна, прощена. Свт. Феодосія
Поч. Великого посту. Прп. Вукола
Прп. Парфенія, прп. Луки
Вмч. Феодора Стратилата, свт. Сави
Мч. Никифора, сщмч. Маркела
Сщмч. Харлампія, мц. Валентини
Сщмч. Власія, блгв. Всеволода
1-а В.П. Торжество Православ’я
Прпп. Зої, Світлани
Рівноап. Кирила
Ап. Онисима. Прпп. Пафнутія і Єфросинії
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Сщмчч. Памфіла, Валента
Вмч. Феодора Тирона, прп. Маріямни
Свт. Лева
2-а В. П. Свт. Григорія Палами
Прп. Лева Катанського, прп. Садока
Прп. Тимофія, свт. Євстахія
Мч. Маврикїя, прп. Афанасія
Сщмч. Полікарпа, прп. Олександра
І і II знайдення голови Іоана Хрестителя
Свт. Тарасїя Константинопольського
3-я В. П. Хрестопоклїнна. Свт. Порфирія
Прпп. Прокопія, Фалалея, Тита
Прп. Василія, прп. Касіяна Римлянина
Прмц. Євдокії, мц. Антоніни
Сщмч. Феодота, мц. Євфалії
Мчч. Євтропїя, Клеоніка й Василіска
Прп. Герасима, блґв. кн. В'ячеслава
4-а В. П. Прп. Іоана Ліствичника
Мчч. 42 в Амореї. Прп. Аркадія
Сщмчч. Херсонеських, прп. Павла
Прп. Іоана. Канон прп. Андрія. Поклони
40 мчч. Севастійських, св. Кесарія
Мчч. Кодрата, Діонісія, Віктора, Галини
Акафістова. Свт. Софронія, сщмч. Піонія
5-а В. П. Прп. Марії Єгипетської
Мч. Олександра, мц. Христини
Прп. Венедикта, блгв. Ростислава
Мчч. Агаггія, Діонісисія (Дениса)
Мчч. Савина, Юліяна, сщмч. Трофима
Прп. Олексія
Лазарева. Свт. Кирила, мч. Трофима
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6-а, Вербна, осв. лози. Мчч. Хрисанфа і Дарії
Страсний тиждень. Мц. Фотинії (Світлани)
Прп. Якова, свт. Кирила, свт. Фоми
Сщмч. Василя, прп. Ісаокїя
Великий. Утреня Сграстей. Мц. Лідії
Велика. Винос Плащаниці. Прп. Якова
Велика. БЛАГОВІЩЕННЯ БОГОРОДИЦІ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ. ПАСХА
Світлий. Мц. Матрони, прп. Іоана
Світлий. Прп. Іларіона, прп. Стефана
Світла. Прпп. Марка, Кирила, Іоана
Світлий. Прп. Іоана Лїствичника
Світла. Сщмч. Іпатія, прп. Аполонія
Світла. Прп. Марії Єгипетської, прп. Ґеронтія
2-а. Провідна. Антипасха. Ап. Фоми
Прп. Микити, мц. Феодосії
Родониця. Прп. Иосифа. Прп. Георгія
Прп. Марка. Прп. Платона
Свт. Євтихія, рівноап. Мефодія
Прп. Георгія, прп. Даншла
Ап. Іродїона, прп. Руфа, свт. Келестина
3-я, Мироносиць. Прп. Вадима
Мчч. Терентія, Максима, Олександра, Якова
Сщмч. Антипи, прп. Іоана
Прп. Василя, сщмч. Зинона
Сщмч. Артемона, мч. Крискента
Мчч. Антонія, Іоана і Євстахія
Апп. Аристарха, Пуда і Трофима
4-а. Про розслабленого. Мч. Леоніда
Сщмч. Симеона, мч. Адріяна
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Прп. Іоана, мч. Віктора, свт. Косми
Преполовення. Прп. Іоана, сщмч. Пафнутія
Прп. Феодора, свт. Григорія
Сщмч. Януарія, мч. Ісакія
Прп. Феодора, прп. Віталія
5-а. Про самарянку. Вмч. Юрія
Мчч. Сави, Валентина, прп. Олексія
Ап. і ев. Марка
Свт. Василія, свт. Стефана, прав. Ґлафіри
Ап. Симеона, прп. Стефана
Апп. Ясона і Сосипатра
9 мчч. у Кизиці, мч. Аврамія
6-а. Про сліпого. Ап. Якова
Пр. Єремп, сщмч. Макарія, блгв. Тамари
Свт. Афанасія Вел., мчч. Бориса і Гліба
Мчч. Тимофія, Маври
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. Мц.Пелагії
Вмц. Ірини
Прав.Іова
7-а. Свв. Отців І В. С. Прп. Іоана
Ап. ев. Іоана, прп. Арсенія
Перенесення мощїв свт. Миколая
Ап. Симона Зилота
Сщмч. Мокія, рівноапп. Кирила і Мефодія
Свт. Єпифангя, свт. Германа
Троїцька поминальна. Прмч. Макарія
8-а. ДЕНЬ СВ. ТРІЙЦІ, П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
СВЯТОГО ДУХА. Прп. Пахомія Великого
Прп. Феодора Освящ., свт. Олександра
Ап. Андронікл і св. Юнії
Мчч. Феодота (Богдана), Олександри
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Мчч. Патрикія, Акакія, прп. Іоана
Мчч. Фалалея, Олександра, Астерїя
1-а. Всіх Святих. Константна, Єлени
Петрів піст. Мч. Василіска, мч. Іоана
Прп. Михаїла. Прп. Єфросинії
Прп. Симеона Дивногорця, прп. Микити
III знайдення голови Іоана Хрестителя
Апп. з 70-ти Карпа й Алфея
Сщмч. Ферапонта, прав. Іоана Українця
2-а. Всіх Укр. Святих. Прп. Микити
Мц. Феодосії
Прп. Ісаакія Далматського
Ап. Єрма, мч. Філософа
Мч. Юстина Філософа, прп. Агапіта
Свт. Никифора, вмч. Іоана Сучавського
Мчч. Лукиліяна, Клавдїя, Павла...
3-я. Свт. Митрофана, сет. Зосими
Блгв. Ігоря, мчч. Маркіяна, Леоніда
Прп. Іларіона, прмц. Сосанни
Мч. Феодота (Богдана), мц. Валерії
Вмч. Феодора Стратилата, свт. Єфрема
Свт. Кирила, мц. Теклі
Сщмч. Тимофія, прп. Силуана
4-а. Апп. Варфоломея і Варнави
Прп. Онуфрія
Мц. Антоніни. Мц. Акилини
Пр. Єлисея, блгв. Мстислава
Пр. Амоса, мчч. Віта, Модеста
Свт. Тихона, сщмч. Тигрія
Мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла

1
2
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт

ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
пн
вт
ср
чт
пт

Прп. Макрини, прп. Серафима
Пр. Іллі, прмч. Афанасія Берестейського
Пр. Єзекиїли прп. Симеона
Рівноап. Марії Магдалини, сщмч. Фоки
10-а. Почаївської ік. Б. М. Мч. Трофима
Мц. Христини, мчч. Бориса, Ілїба
Успїння прав. Анни, св. Олімпіяди
Сщмч. Єрмолая, мц. Параскеви
Вмч. Пантелеймона цілит., прп. Анфїси
Апп. Прохора, Никанора, Тимона
Мч. Калиника, мц. Серафими
11-а. Ап. Сили, мч. Іоана Воїна
Прав. Євдокима, мц. Юлити
Винес. Хреста, мчч. Маккавеїв.
Хрещ. Руси-України. Поч. Успенського посту
Перенес. мощів сщмч. Стефана
Прпп. Ісаакія, Далматл, Фавста
7 мчч. в Ефесі, прмц. Євдокїї
Мч. Євсигнія, прав. Нонни
12-а. ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
Прмч. Дометія, прп. Пимена
Свт. Емілїана, свт. Мирона
Ап. Матфія, мч. Юліяна
Мчч. архидиякона Лаврентїя, Сикста
Прп. Феодора, мц. Сосанни
Мчч. Фотія, Аникити, сщмч. Олександра
13-а. Перенес. мощів Максима спов.
Пр. Михея, прп. Феодосія
УСПШНЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Перенесення Нерукотворного Образа
Мч. Мирона, прп. Аліпія Печ. іконописця
Мчч. Флора і Лавра
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Мч. Андрія Стратилата, мч. Тимофія
14-а. Пр. Самуїла, мч. Севира
Ап. Фадея, мц. Васси
Мч. Агафоника, сщмч. Афанасія
Мч. Лупа, сщмч. Іринея Ліонського
Сщмч. Євтихія, свт. Петра Київського
Ап. Варфоломея, ап. Тита
Мчч. Адріяна і Наталії
15-а. Прп. Пимена, сщмч. Кукші
Прп. Мойсея, прп. Іова
Усічення голови Іоана Хрестителя, піст
Свтт. Олександра, Іоана і Павла
Покладення пояса Пресв. Богородиці
Поч. Ц. Р., прп. Симеона Стовпника
Мч. Маманта, свт. Іоана Посника
16-а. Сщмч. Анфима, прп. Феоктиста
Сщмч. Навили, прор. Мойсея
Пр. Захарії і прав. Єлизавети, мц. Раїси
Спомин чуда Архангела Михаїла в Хонех
Мч. Созонта, прмч. Макарія
РІЗДВО ІІРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Правв. Йоакима і Анни, мч. Северіяна
17-а. Мчч. Минодори, Митродори
Прп. Феодори Олександрійської
Сщмч. Автонома, мч. Юліяна
Сщмч. Корнилія, мч. Кроніда
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА, піст
Вмч. Никити, мч. Максима
Вмц. Євфимії, мч. Віктора, мц. Людмили
18-а. Мцц. Віри, Надії, Любові і Софії
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Прп. Євменія, мц. Аріядни
Мч. Трофима, блгв. кн. Ігоря
Вмч. Євстафія (Остапа), блгв. Олега
Ап. Кодрата, свт. Димитрія Ростовського
Пр. Йони, сщмч. Фоки, прп. Петра
Зачаття Іоана Хрестителя
19-а. Прмц. Теклі, св. Владислава
Прп. Євфросишї, прп. Сергія
Ап. і св. Іоана Богослова
Апп. Марка, Аристарха, прп. Ігнатія
Прп. Харитона. Собор прпп. отців Печер.
Прп. Киріака, прп. Феофана
Сщмч. Григорія, свт. Михаїла
20-а. Покрова Богородиці, прп. Романа
Сщмч. Кюняяна, мц. Юстини
Сщмч. Діонісія, прп. Іоана
Сщмч. Єрофея, мц. Вероніки
Мц. Харитини, сщмч. Діонісія
Ап. Фоми
Мчч. Сергія і Вакха, мчч. Юлїяна, Кесарія
21-а. Прп. Пелагії, прп. Таїсії
Ап. Якова, прав. Авраама
Мч. Євлампія, прп. Феофіла
Ап. Филипа, мц. Зінаїди
Мч. Прова, прп. Косми, свт. Мартина
Мч. Карпа, мч. Веніяміна
Мч. Назарія, прп. Параскеви Сербської
22-а. Прп. Євфимія, прмч. Лукіяна
Мч. Лонгина сотника
Пр. Осії, прмч. Андрія Критського
Ап. ев. Луки, прп. Юліяна
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Мч. Платона, мч. Романа
27-а. Пр. Авдїя, мч. Варлаама
Прп. Григорія Декаполїга
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ
Апп. Филимона і Архипа
Свт. Амфілохія, свт. Григорія
Вмц. Катерини, вмч. Меркурія
Сщмч. Климента, сщмч. Петра
28-а. Прп. Алипія, прп. Якова
Вмч. Якова, прп. Паладія
Прмч. Стефана, мч. Іоинарха
Мч. Парамона, мч. Філумена
Ап. Андрія Перво5ваного
Пр. Наума, прав. Філарета
Пр. Авакума, мц. Миропії
29-а. Пр. Софонії, прп. Феодула
Вмц. Варвари, мц. Юліянії
Прп. Сави Освященного
Свт. Миколая Чудотворця
Свт. Амвросія Медіоланського
Прп. Потапія, ап. Аполоса
Зачаття прав. Анною Богородиці
50-а. Мчч. Мини, Євграфа, Єрмогена
Прп. Дашгїла, прпп. Луки, Никона
Свт. Спиридона, сщмч. Александра
Мчч. Євстратія, Євгенія, Ореста
Мчч. Фирса, Левкїя і Калиника
Сщмч. Єлевферія
Прор. Аггея, мч. Марина
51-л. Свв. Праотців. Прор. Даниїла
Мчч. Севастіяна, Зої, свт. Модеста
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2018

ПРАВОСЛАВНИЙ
ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

БАГАТОДЕННi ПОСТИ

загальницi

ВЕЛИКИЙ ПІСТ:
19 лютого - 7 квітня;
ПЕТРІВКА:
4 червня - 11 липня;
СПАСІВКА (УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ):
14-27 серпня;
ПИЛИПІВКА (РІЗДВЯНИЙ ПІСТ):
28 листопада - 6 січня

РІЗДВЯНА: 7-17 січня;
МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ: 28 січня-3 лютого;
СИРНА: 12-18 лютого;
ПАСХАЛЬНА: 8-14 квітня;
ТРОЇЦЬКА: 28 травня-3 червня.

однОДЕННi ПОСТИ

час для вiнчань

Середа і п’ятниця протягом року за винятком загальниць;
Навечір’я Богоявлення: 18 січня;
Усічення голови Іоана Предтечі: 11 вересня;
Воздвиження Чесного Хреста Господнього: 27 вересня.

червень

жовтень

Незалежний громадсько-політичний тижневик

20 січня - 9 лютого; 23 квітня - 1 червня;
12 липня - 13 серпня; 29 серпня - 27 листопада.

липень

5-а. Мчч. Леонтія, Іпатія і Феодула
Ап. Юди, прп. Паїсїя Великого
Сщмч. Мефодїя, мчч. Інни, Пінни, Римми
Мч. Юліяна, сщмч. Терентія
Сщмч. Євсевія, мчч. Зінона і Зіни
Мц. Агрипини, мч. Євстохія
Різдво Іоана Хрестителя
6-а. Прмц. Февронії дівиці
Прп. Давида, прп. Іоана
Прп. Сампсона, прав. Іоанни
Мчч. безср. Кира та Іоана
Свв. апп. Петра і Павла
Собор 12-ти апп., свт. Софронія
Безсрібників Космита Даміяна
7-а. Покл. ризи Пресв. Богородиці
Мч. Якинфа, прп. Анатолія
Свт. Андрія, прп. Марти
Прп. Афанасія, прп. Сергія
Прп. Сисоя, знайд, мощів кн. Юліянії
Прп. Фоми з Малеї
Вмч. Прокопія
8-а. Сщмч. Панкратія, сщмч. Кирила
Прп. Антонія Печерського
Рївноап. княгині Ольги, мц. Євфимії
Мчч. Прокла та Іларія
Собор арх. Гавриїла, прп. Стефана
Ап. Акили, мч. Юста
Рівноап. князя Володимира Великого
9-а. Сщмч. Афіногена, мц. Юлії
Вмц. Марини (Маргарити)
Мч. Еміліана, мч. Якинфа

листопад

Пр. Йоіля, блж. Клеопатри
Вмч. Артемія
Поминальна. Прп. Іларіона Великого
23-я. Рівноап. Аверкія
Ап. Якова, свт. Ігаатія
Мч. Арефи, блж. Єлезвоя
Мчч. Маркіяна та Мартирія
Вмч. Димитрія Солунського, мч. Лупа
Мч. Нестора Солун., прп. Нестора Літ.
Мц. Параскеви-П’ятниці, мч. Терентія
24-а. Прмц. Анасгасії
Сщмч. Зиновія, мц. Зиновії
Апп. Стахія, Амплія
Безср. і чуд. Косми, Даміяна
Мчч. Акиндина, Пігасія, прп. Маркіяна
Мчч. Акепсима, Йосифа
Прп. Йоаникія, сщмч. Никандра
25-а. Мчч. Ґалактіона, Єігістимп
Свт. Павла, прп. Луки
Мчч. у Мелітині: Ієрона, Валерія
Собор Архистратига Михаїла
Мчч. Онисифора та Порфирія
Ап. Родіона, мч. Ореста лікаря
Вмч. Мини, мч. Віктора, прп. Феодора
26-а. Пр. Ахії, свт. Іоана
Свт. Іоана Золотоустого, мч. Антоніна
Ап. Филипл. Новомучеників. Укр.
Мчч. Гурія, Самона, Авива, прп. Паїсія.
Поч. Різдвяного посту (Пилипівки)
29 чт Ап. і єв. Матфея, прав. Фулвіяна
30 пт Свт. Григорія Чудотворця

Тел./факс: (0352) 40-77-60

nday.te.ua

nday-te@ukr.net
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У Тернополі показали
унікальні фільми

для незрячих

Стрічки «Я бачу» та «Доторкнись і побач» презентували
для незрячих у Тернополі. Над фільмами працювала
команда ентузіастів, які адаптували їх для людей, які
мають проблеми із зором.

П

ерегляд влаштували
у Тернопільському
національному економічному
університеті, куди запросили
організаторів кінопоказів і незрячих
з різних куточків Тернопілля.
Перегляд влаштували у Тернопільському національному
економічному університеті, куди
запросили організаторів кінопоказів і незрячих з різних куточків Тернопілля.
- Ми здійснюємо багато соціальних проектів, - розповідає проректор університету з
науково-педагогічної
роботи
Василь Брич. - Нинішній - один
з них. Він має назву «Кіно без
меж». Наші студенти з викладачами вирішили у такий спосіб залучити незрячих людей до
спільної діяльності, до активного проведення часу й влаштувати спільне свято для всіх нас.
Короткометражний фільм
«Доторкнись і побач» відзнятий
у Львові. Сценарій фільму написав звичайний банківський працівник з Миколаєва, а дівчинка, що зіграла незрячу дитину,
взяла всього кілька уроків акторської майстерності. Тим не
менш, фільм вийшов проникливим і зібрав багато схвальних
відгуків.
У центрі сюжету – 11-річна Оленка, яка від народження не може бачити, і мріє про те,
аби нарешті дізнатись, який вигляд має наш світ. Розділяють
цю мрію та роблять все можливе
для її здійснення батьки дівчинки. Й одного дня татові Оленки
таки вдається пробитись на ефір
місцевого радіо, аби розповісти
про свою проблему.
Документальна стрічка «Я
бачу» – про багатоденну мандрівку Україною за участю людей із порушеннями зору. Фільм
режисерки, художниці Ольги
Фразе-Фразенко був знятий під
час Всеукраїнського велопробігу
«Бачу! Можу! Допоможу!» влітку 2015 року, коли зрячі та не-

зрячі учасники з різних міст за
33 дні подолали понад 3000 кілометрів у десяти областях Центральної та Західної України. У
листопаді 2015 стрічку презентували у штаб-квартирі ООН в
Нью-Йорку.
Ідея велопробігу за участю
людей із порушеннями зору належала громадському активісту
зі Львова Миколі Пеху. І хоча Миколи не стало у 2014 році, задум
втілили його друзі.
- «Я бачу» - це фільм про подорож Україною, де мандрівники бачать її в свій особливий
спосіб: через відчуття швидкості, простору, через запахи, дотики, переживання дружби та втоми, - каже співорганізаторка благодійного велопробігу Вікторія
Лучка, яка презентувала фільм
у Тернополі. - Це кіно – про силу:
силу перемагати і залишатися
чуйними, коли людина не тільки
долає труднощі, але й не втрачає
вміння радіти життю. Учасники
велопробігу - мешканці Одеси,
Львова, Харкова, Житомира, Черкас – з різних міст України. Ми
прагнули стерти стереотипи про
обмеження, що при великому ба-

жанні та старанні можна багато
зробити і втілити свої мрії.
Для залучених до акції незрячих учасників пробіг став нагодою відчути смак мандрів і
спілкування, спробою подолати
власний страх і звичне для загалу уявлення про «пасивність»
людей з обмеженими можливостями. Незважаючи ані на спеку, ані на дощ, вони слідували запланованому маршруту, зустрічаючись із місцевими активістами, молоддю, представниками влади. Подорожуючи мальовничими містами та містечками
України, досліджували, наскільки вони пристосовані до потреб
людей із порушенням зору. Як
показав безпосередній досвід,
переміщення вулицями, а тим
паче наодинці, - це справжній подвиг для тих, хто не бачить.
Незрячі мешканці Тернопілля стикаються з тими ж проблемами, як і люди з порушеннями зору в інших містах України, каже Олег Войтович, голова
правління обласної організації
товариства сліпих.
- Як людна стає інвалідом?
Лікується, проходить комісію, де

їй встановлюють діагноз, і далі
залишається фактично сама зі
своїми проблемами, - зауважує
він. - Незрячий намагається знайти опікуна, але врешті, образно кажучи, опиняється на острові самотності посеред океану
життя. Такі проекти надзвичайно потрібні, щоб показати самим
незрячим, що втрата зору – це
не кінець життєвої діяльності, а
спосіб життя в інших умовах.
Особливості фільмів для незрячих - спеціальний тифлокоментар. У Голівуді всі стрічки озвучують у такий спосіб перед тим, як випустити в прокат.
В Україні таких - одиниці. Фільми, які презентували в Тернополі, - одні з небагатьох, які адаптували для незрячих. Програмний комплекс, який допомагає у
створенні тифлокоментарів для
фільмів, розробив кандидат технічних наук, львів’янин Андрій
Демчук. З його допомогою стрічки озвучують додатковою аудіодоріжкою, яка описує те, що відбувається на екрані.
- Програмний комплекс,
який я створив, економить час.
Він аналізує відео і показує міс-

ця, де можна вставити додатковий звук, - пояснює Андрій Демчук. - І в ці місця ми потім можемо начитувати тифлокоментар.
Якщо є команда, хоча б 4-5 людей, між якими можна розподілити обов’язки, то один фільм
можна адаптувати приблизно
за два тижні. Якби була підтримка держави, то робити це було б
доволі просто, адже така озвучка
не потребує неймовірно багато
коштів. Друк однієї книжки для
незрячих шрифтом Брайля лише
трошки дешевший за адаптацію
фільму, який можуть подивитися багато людей. У багатьох європейських країнах, у США тифлокоментарі до фільмів передбачені в законодавстві. На жаль, у
нас такого немає.
Для незрячих мешканців Тернопілля кінопоказ став справжнім святом. Адже, як засвідчив
досвід учасників велопробігу,
українські міста не пристосовані
до людей, які не бачать.
- Я по радіо чула, що є озвучені в такий спосіб фільми, але
не мала можливості слухати їх, розповідає незряча тернополянка Євгенія Михайлівна. - Тому я
з цікавістю прийшла, і мені дуже
сподобалася ця атмосфера, де
люди зібралися для спілкування.
Я колись бачила, а тепер ні. Але
знаю, які кольори, і коли є тифлокоментар, можу слухати і все
уявляти. Це дуже потрібно, адже
зрячі люди бачать обличчя, рухи,
міміку акторів, а ми - ні.
Важливо проводити частіше
такі заходи, раз у рік - це дуже
мало, кажуть незрячі. І сподіваються, що українські посадовці,
які говорять про євроінтеграцію,
побачать нарешті потреби тих,
хто не бачить зором.
Антоніна КОЛЯДА.
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8 січня

Понеділоê
УТ-1
07.45 Д/с “Скарби та смертельнi
таємницi морiв”.
08.40 Д/ф “Доньки Єви”.
09.25 Анонс дня.
09.30 Д/ф “Таємницi акул”.
10.50 Д/с “Смак Дзяннаня”.
12.10, 18.10 Погода.
12.25 Д/с “Смаки Культур”.
13.00 Фольк-music.
14.30 Х/ф “Йосип прекрасний.
Намiсник фараона”.
18.25 Х/ф “Дивна подорож Мерi
Браянт”.
20.25 Д/с “Незвичайнi культури”.
21.00, 01.10 Новини.
21.30, 01.35 Бiатлон. Яскравi моменти.
21.50 ЧереЩур.
22.20 Iсторiя кiно.

Êанал “1+1”

07.00, 19.30, 05.45 “ТСН”.
07.45 Х/ф “Вiд тюрми й вiд суми”.
09.25 Х/ф “Грiхи нашi”.
11.10, 05.00 Т/с “Родичi”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
21.50 Х/ф “Нiч у музеї”.
23.55 Х/ф “Хоробре серце”.

Iнтер

06.30 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
08.20 “Готуємо разом”.
09.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.30 Х/ф “Дiвчата”.
12.30 Х/ф “Королева бензоколонки”.
14.00 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
16.00 Концерт “Вернiсаж Iллi
Рєзнiка”.
18.00, 04.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Нитки долi”.
22.30 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
00.20 Х/ф “Вишня на новорiчному
тортi”.

ICTV

05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50 Факти.
06.15, 00.50 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.20, 12.05, 13.35, 15.20, 17.00
Т/с “Бiблiотекарi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10, 20.20, 21.50 Дизель-шоу.
22.50 Комiк на мiльйон.

СТБ
05.50, 17.45 Т/с “Коли ми вдома”.
08.40 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
09.55 Х/ф “За два кiлометри до
Нового року”.
11.50 Х/ф “40+, або Геометрiя
почуттiв”.
15.35, 23.45 “Мiстичнi iсторiї 5” з
Павлом Костiциним”.
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.05, 22.20 “Україна має талант!
Дiти 2”.

Новиé êанал

06.45, 07.00 М/с “Лунтiк i його
друзi”.
06.55, 08.45 Kids` Time.
08.50 М/ф “Ретчет i Кланк:
Галактичнi рейнджери”.
10.30 Х/ф “Перевiзник: Спадщина”.
12.20 Х/ф “Таксi 3”.
14.10 Вiд пацанки до панянки.
19.15 Ревiзор.
22.00 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.
01.20 Х/ф “Ласкаво просимо, або
Сусiдам вхiд заборонено”.

Êанал «Уêра¿на»

04.50, 07.30, 02.40 Зоряний шлях.
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Сьогоднi.
08.50 Т/с “Жiнки в любовi”.
12.30 Т/с “Дружини на стежцi
вiйни”, 1 i 2 с.
15.15 Т/с “Дружини на стежцi
вiйни”.
16.40 Т/с “Назавжди”, 1 i 2 с.
19.40 Т/с “Назавжди”.
21.00 Т/с “На лiнiї життя”, 1 i 2 с.
23.00 Х/ф “Облiвiон”.

Êанал «2+2»

Понедiлок, 8 сiчня
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, Вона i телевiзор”.
13.40 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ
2”.
17.30 Х/ф “Бiблiотекар: У пошуках Списа Долi”.
19.20 Т/с “Команда”.
21.10 Т/с “Кiстки 5”.
23.00 Т/с “Кiстки 4”.
00.45 Т/с “Атлантида 2”.
01.35 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.

НТН

07.35 Х/ф “Дiм, у якому я живу”.
09.20 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
11.15 Х/ф “Це я”.

10 січня

Середа
УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00,
01.55 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 19.25 Д/с “1000 днiв для
планети”.
10.35, 17.30, 22.10 Погода.
10.50 Д/с “Смак Дзяннаня”.
11.20 Д/с “Дива Китаю”.
11.55 Д/с “Смаки культур”.
13.10 Радiо. День.
13.55 Нашi грошi.
14.30 52 вiкенди.
15.15, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Iндивiдуальнi перегони 20 км. Чоловiки.
17.50, 01.10 Новини. Свiт.
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня.
18.35, 01.40 Новини. Культура.
19.00 Д/с “Плiч-о-плiч”.
20.25 Роздягалка.
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi моменти.
22.20 Iсторiя кiно.

Êанал “1+1”

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40
“ТСН”.
09.30, 10.35 “Чотири весiлля”.
11.45, 12.55 “Мiняю жiнку”.
14.10 Х/ф “Льодовиковий перiод
2: Глобальне потеплiння”.
15.50 Т/с “Я знову тебе кохаю”.
17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод
3. Ера динозаврiв”.
22.00 Х/ф “Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода”.
22.20 Х/ф “Вихiд: Боги та царi”.

Iнтер

08.20 “Готуємо разом”.
09.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.20 “Орел i решка. Рай i пекло”.
11.20, 20.30 Т/с “Нитки долi”.
13.15 Х/ф “За двома зайцями”.
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 “Речдок”.
18.00, 04.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

ICTV

04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Факти.
04.45, 00.30, 01.15, 01.50 Т/с
“Бiблiотекарi 2”.
08.25 Х/ф “Троє амiгос”.
10.35 Х/ф “Вiдчайдушнi шахраї”.

12.40 Х/ф “Якось порушивши закон”.
14.20 Х/ф “Божевiльня”.
16.05, 17.15, 19.10, 20.20, 21.30
Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Комiк на мiльйон.

СТБ

07.20 “Холостяк 6”.
15.35, 23.45 “Мiстичнi iсторiї 5” з
Павлом Костiциним”.
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”.
17.45 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.20 “Україна має талант!
Дiти 2”.

Новиé êанал

06.55, 09.05 Kids` Time.
09.10 Серця трьох.
11.30 Д/ф “Царство мавп”.
13.10 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
15.10 Х/ф “Аллан Куотермейн.
У пошуках золотого мiста”.
17.10 Х/ф “Знахар”.
19.15 Суперiнтуїцiя.
21.00 Аферисти.
22.00 Х/ф “Синя безодня”.
23.50 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.
00.40 Х/ф “Швидкiсть: Автобус 657”.

Êанал «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30, 02.55 Зоряний шлях.
11.00, 03.50 Реальна мiстика.
13.10, 15.30, 04.45 Агенти
справедливостi.
16.00 Т/с “На лiнiї життя”, 3 i 4 с.
18.00 Т/с “Перстень з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На лiнiї життя”, 5 i 6 с.
23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Êанал «2+2»

08.00, 13.05 “Вiн, Вона i телевiзор”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.30, 18.45 “ДжеДАI”.
11.05, 17.15 “Загублений свiт”.
15.20 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
19.20 Т/с “Команда”.
21.10, 23.00 Т/с “Кiстки 5”.

НТН

07.05 Х/ф “Все перемагає любов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Полювання на єдинорога”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.20 “Легенди карного розшуку”.
14.45, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.

13.00 Т/с “Банкiршi”.
20.05 “Добрий вечiр”.
22.00 Концерт “Бiт-квартет “Секрет”: 30 рокiв на бiс”.
23.30 Т/с “Служба розслiдувань”.

МЕГА

07.30 Мiстична Україна. За межею
розуму.
08.20 Прихована реальнiсть. Вигнання диявола.
09.10 Прихована реальнiсть. Головпоштамт.
10.05 Бойовi сили. Вiйськовi навчання.
10.35 Бойовi сили. Нiчнi атаки.
11.00 Бойовi сили. Вiйськовi водолази.
11.25 Бойовi сили. Вiйськовi медики.
11.50 Подорожi з Iсусом.
12.50 Хрест у мистецтвi.
13.50 Долоня: код майбутнього.
14.40 Флорида: пори року. Сезон
посухи.
15.35 Пустелi: життя на межi.
Австралiйський аутбек.
16.30 Пустелi: життя на межi.
Намiб.
17.25 Фестивалi планети. UP
Бразилiя.
17.50 Фестивалi планети. Кумбха Мела.
18.20 Брама часу. Привиди: неоголошений вiзит.
19.10 Брама часу. Атака магiї.
20.05 Брама часу. У пошуках безсмертя.
21.00 Цiкаво.com.

Ôутáол. (Уêра¿на)

06.00, 08.05, 10.00, 15.40, 20.30,
22.30 Топ-матч.
06.15 Арсенал - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
08.10 Барселона - Ювентус. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.15 Лiверпуль - Евертон.
Чемпiонат Англiї.
12.05 Тоттенхем - Боруссiя (Д). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Сельта - Реал. Чемпiонат
Iспанiї.
15.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
16.50 ПСЖ - Барселона. 1/8
фiналу (2016/2017). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
18.40 Барселона - ПСЖ. 1/8
фiналу (2016/2017). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
20.40 Атлетiко - Челсi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
22.45 Барселона - Леванте.
Чемпiонат Iспанiї.
00.30 Аустрiя - Мiлан. Лiга Європи УЄФА.
15.05, 21.20 Т/с “Перетинаючи межу”.
17.00 Концерт Сонi Сотник i Сергiя
Кузiна “Камтугеза”.
19.30 Т/с “Нiмеччина 83”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.

МЕГА

07.30 Дзеркало iсторiї. Комiнтерн.
08.00 Дзеркало iсторiї. Країна.
08.30 Правда життя. Потойбiчне.
09.00 Правда життя. Народженi в
сорочцi.
09.30 Створенi вбивати. Отрута.
10.25 Пустелi: життя на межi. Тар.
11.20 Там, де нас нема. Францiя.
Орден вина.
11.50 Там, де нас нема. Туреччина.
Вилiковна енергiя.
12.20 Код доступу.
13.20 Брама часу. Влада грошей.
14.15 Мiстична Україна. Мiсця
сили. Дивовижнi зцiлення.
15.05 Мистецтво виживання. Тундра.
16.00 Скарби зi сховищ.
Благодiйний аукцiон.
16.30 Скарби зi сховищ. Велобайк.
17.00 Створенi вбивати. Засiдка.
18.00 Диво-винаходи. Джип.
18.30 Диво-винаходи. Запальничка.
19.55 Бойовi сили. Вiйськовi водолази.
20.20 Бойовi сили. Вiйськовi медики.
20.50 Скарби зi сховищ. Череп i
пiдробнi бакси.
21.15 Скарби зi сховищ. Колекцiя
вин.
21.45 Мистецтво виживання.
Сьєрра-Невада.
22.40 Диво-винаходи. Шприц.
23.15 Диво-винаходи. Планер.
23.35 Великi тирани. Пол Пот.

Ôутáол. (Уêра¿на)

06.00, 08.05, 20.30 Топ-матч.
06.15 Уотфорд - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
08.10 Барселона - Олiмпiакос. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Реал - Барселона. Чемпiонат
Iспанiї.
12.05 АПОЕЛ - Боруссiя (Д). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат
Iспанiї.
15.55 Атлетiк - Герта. Лiга Європи УЄФА.
17.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.40 Барселона - Леванте.
Чемпiонат Iспанiї.
20.40 Рома - Челсi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
22.45 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат
Iспанiї.
00.30 Мiлан - АЕК. Лiга Європи
УЄФА.

Програма ТБ
9 січня

Вівтороê
УТ-1

СТБ

06.00, 17.15 М/с “Чорний Джек”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00,
01.55 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Д/ф “Уламки спогадiв”.
10.35, 22.10, 03.40 Погода.
10.50 Д/с “Смак Дзяннаня”.
11.55 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 Радiо. День.
13.55 Перша шпальта.
15.15 Фольк-music.
16.45 Дiти Z.
17.50, 01.10 Новини. Свiт.
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня.
18.35, 01.40 Новини. Культура.
19.00 Перший на селi.
19.25 Д/с “1000 днiв для планети”.
20.25 Нашi грошi.
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi моменти.
22.20 Iсторiя кiно.

05.15, 17.45 Т/с “Коли ми вдома”.
07.10 Х/ф “Подiлись щастям
своїм”.
11.45 “Холостяк 6”.
15.35, 23.40 “Мiстичнi iсторiї 5” з
Павлом Костiциним”.
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.05, 22.20 “Україна має талант!
Дiти 2”.

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.30
“ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.00 “Чотири весiлля”.
11.10, 12.20, 13.25 “Свiт навиворiт”.
14.30 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
16.00 Т/с “Я знову тебе кохаю”.
17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод
2: Глобальне потеплiння”.
22.00 Х/ф “Готель Гранд Будапешт”.
23.50 Т/с “Родичi”.

Êанал «Уêра¿на»

Êанал “1+1”

МЕГА

Новиé êанал

06.35, 07.35 Kids` Time.
06.40 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.40 Серця трьох.
10.15 Х/ф “Таймлесс. Рубiнова
книга”.
12.45 Х/ф “Таймлесс 2: Сапфiрова
книга”.
15.00 Х/ф “Таймлесс 3: Смарагдова книга”.
17.10 Х/ф “Шiсть днiв, сiм ночей”.
19.10 Суперiнтуїцiя.
21.00 Аферисти.
22.00 Х/ф “Щелепи”.
23.30 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.

Iнтер

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30, 02.55 Зоряний шлях.
11.00, 03.50 Реальна мiстика.
13.10, 15.30, 04.45 Агенти
справедливостi.
16.00 Т/с “На лiнiї життя”, 1 i 2 с.
18.00 Т/с “Перстень з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На лiнiї життя”, 3 i 4 с.
23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

08.20 “Готуємо разом”.
09.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.20 “Орел i решка. Рай i пекло”.
11.20, 20.30 Т/с “Нитки долi”.
13.15 Х/ф “Три мушкетери”.
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 “Речдок”.
18.00, 04.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

08.00 “Вiн, Вона i телевiзор”.
15.05 Х/ф “На межi”.
17.15 “Загублений свiт”.
18.15 “Спецкор”.
18.45 “ДжеДАI”.
19.20 Т/с “Команда”.
21.10, 23.00 Т/с “Кiстки 5”.
00.45 Т/с “Зустрiчна смуга”.

ICTV

08.20 Х/ф “Божевiльня”.
10.05 Х/ф “Бадьорiсть духу”.
12.00 Х/ф “Троє амiгос”.
14.00 Х/ф “Вiдчайдушнi шахраї”.
16.05, 17.20, 19.10, 20.20, 21.30
Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Комiк на мiльйон.

Êанал «2+2»

НТН

07.05 Х/ф “Дот”.
08.50 Х/ф “Лiки проти страху”.
10.35 “Кримiнальнi справи”.
12.25 “Легенди карного розшуку”.
14.45, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
15.05, 21.20 Т/с “Перетинаючи межу”.

11 січня

Четвер
УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00,
01.55 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 19.25 Д/с “1000 днiв для
планети”.
10.35, 17.30, 22.10 Погода.
10.50 Д/с “Скарби та смертельнi
таємницi морiв”.
11.55 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 Радiо. День.
13.55 Роздягалка.
15.15, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Iндивiдуальнi перегони 15 км. Жiнки.
17.50, 01.10 Новини. Свiт.
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня.
18.35, 01.40 Новини. Культура.
19.00 Д/ф “Нiчого, окрiм брехнi:
боротьба з фейками”.
20.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi моменти.
22.20 Iсторiя кiно.

Êанал “1+1”

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40
“ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Мiняю жiнку”.
12.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
14.00 Х/ф “Льодовиковий перiод
3. Ера динозаврiв”.
15.45 Х/ф “Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода”.
16.05 Т/с “Я знову тебе кохаю”.
17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод
4: Континентальний дрейф”.
22.00 Х/ф “Льодовиковий перiод:
Великоднiй спешл”.
22.20, 03.45 Х/ф “Новорiчний корпоратив”.

Iнтер

08.20 “Готуємо разом”.
09.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.20 “Орел i решка. Рай i пекло”.
11.20, 20.30 Т/с “Нитки долi”.
13.15 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 “Речдок”.
18.00, 04.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

ICTV

08.20 Х/ф “Бадьорiсть духу”.
10.15 Х/ф “Золоте дитя”.
12.05 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.

17.00 Концерт Гарiка Кричевського “Найкраще”.
19.30 Т/с “Нiмеччина 83”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.

13.50 Х/ф “Поїздка до Америки”.
16.00, 17.10, 19.10, 20.25, 21.20
Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Комiк на мiльйон.

СТБ

07.55 “Холостяк 6”.
15.35, 23.10 “Мiстичнi iсторiї 5” з
Павлом Костiциним”.
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”.
17.45 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.20 “Україна має талант!
Дiти 2”.

Новиé êанал

06.55, 08.55 Kids` Time.
09.00 Серця трьох.
11.00 Х/ф “Шiсть днiв, сiм ночей”.
13.00 Х/ф “Ледi-яструб”.
15.20 Х/ф “Новi пригоди
Аладдiна”.
17.20 Х/ф “Божевiльна парочка”.
19.10 Суперiнтуїцiя.
21.00 Аферисти.
22.00 Х/ф “Глибоке синє море”.
00.00 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.
00.50 Х/ф “Таймлесс 3. Смарагдова книга”.

Êанал «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30, 02.55 Зоряний шлях.
11.00, 03.50 Реальна мiстика.
13.10, 15.30, 04.45 Агенти
справедливостi.
16.00 Т/с “На лiнiї життя”, 5 i 6 с.
18.00 Т/с “Перстень з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На лiнiї життя”, 7 i 8 с.
23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочину”.

Êанал «2+2»

08.00, 13.05 “Вiн, Вона i телевiзор”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.45 “ДжеДАI”.
11.05, 17.15 “Загублений свiт”.
15.30 Х/ф “40 днiв та ночей”.
19.20 Т/с “Команда”.
21.10, 23.00 Т/с “Кiстки 5”.
00.45 Т/с “Атлантида 2”.

НТН

07.00 Х/ф “Убити “Шакала”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Знайти та знешкодити”.
10.45 “Кримiнальнi справи”.
12.20 “Легенди карного розшуку”.
14.45, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
15.05, 21.20 Т/с “Перетинаючи межу”.

08.00 Дзеркало iсторiї. Смiх.
08.30 Правда життя. Культ їжi.
09.00 Правда життя. Випустити пару.
09.30 Земля приматiв. Отруйнi мавпи Занзiбару.
10.25 Пустелi: життя на межi.
Юдея.
11.20 Там, де нас нема. Непал. У
пошуках Шамбали.
11.50 Там, де нас нема. Легенди
Середземного моря.
12.20 Код доступу.
13.20 Брама часу. Про що мовчать
мiста-привиди.
14.15 Мiстична Україна. Чудовиська. Передвiсники бiди.
15.05 Мистецтво виживання. Колорадо.
16.00 Скарби зi сховищ. Знiмальна
технiка.
16.30 Скарби зi сховищ. Пастки на
гризунiв.
17.00 Смугасте життя.
18.00 Диво-винаходи. Алкоголь.
18.30 Диво-винаходи. Пiдводний
човен.
19.00 Бандитська Одеса.
19.55 Бойовi сили. Повiтрянодесантна артилерiя.
20.20 Бойовi сили. Елiта збройних сил.
20.50 Скарби зi сховищ. Все для
жiночої краси.
21.15 Скарби зi сховищ. Ляльки.
21.45 Мистецтво виживання.
Збiрка.
22.40 Диво-винаходи. Повiтряна
куля.
23.15 Диво-винаходи. Волинка.
23.35 Бойовi сили. Штурмовики.

Ôутáол. (Уêра¿на)

06.00, 08.05, 17.45 Топ-матч.
06.15 Шахтар - Марiуполь.
Чемпiонат України.
08.10 Спортiнг - Барселона. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Вест Хем - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
12.05 Боруссiя (Д) - Реал. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Барселона - Леванте.
Чемпiонат Iспанiї.
15.55 Ман Сiтi - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
17.55 Атлетiко - Хетафе. Чемпiонат
Iспанiї.
19.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
20.40 Челсi - Рома. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
22.45 Сельта - Реал. Чемпiонат
Iспанiї.
17.00 “Брати Гадюкiни”. Концерт
“Made in Ukraine”.
19.30 Т/с “Нiмеччина 83”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.

МЕГА

08.00 Дзеркало iсторiї. Музей.
08.30 Правда життя. Таємницi всиновлення.
09.00 Правда життя. Екстремальнi
пологи.
09.30 Створенi вбивати. Лев.
10.25 Пустелi: життя на межi. Атакама.
11.20 Там, де нас нема. Францiя.
Невiдомий градус.
11.50 Там, де нас нема. Норвегiя.
Велика риба.
12.20 Скептик.
13.20 Брама часу. Атака магiї.
14.15 Мiстична Україна. Привиди.
Царство мертвих.
15.05 Мистецтво виживання.
Збiрка.
16.00 Скарби зi сховищ. Все для
жiночої краси.
16.30 Скарби зi сховищ. Ляльки.
17.00 Створенi вбивати. Отрута.
18.00 Диво-винаходи. Повiтряна
куля.
18.30 Диво-винаходи. Волинка.
19.00, 02.40 Бандитська Одеса.
19.55 Бойовi сили. Штурмовики.
20.20 Бойовi сили. Спецпризначенцi.
20.50 Скарби зi сховищ. Знiмальна
технiка.
21.15 Скарби зi сховищ. Пастки на
гризунiв.
21.45 Мистецтво виживання. Колорадо.
22.40 Диво-винаходи. Алкоголь.
23.15 Диво-винаходи. Пiдводний
човен.
23.35 Великi тирани

Ôутáол. (Уêра¿на)

06.15 БАТЕ - Арсенал. Лiга Європи УЄФА.
08.10 Ювентус - Барселона. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Тоттенхем - Челсi. Чемпiонат
Англiї.
12.05 Боруссiя (Д) - АПОЕЛ. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Вiльярреал - Депортiво.
Чемпiонат Iспанiї.
15.55, 20.20 “LaLiga Chronicles”.
Чемпiонат Iспанiї.
16.15 Фейєноорд - Ман Сiтi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
18.00 Свiт Прем`єр-лiги.
18.30 Сельта - Реал. Чемпiонат
Iспанiї.
20.40 Карабах - Челсi. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
22.45 Атлетiк - Алавес. Чемпiонат
Iспанiї.
00.30 АЕК - Мiлан. Лiга Європи
УЄФА.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
12 січня

П’ятниця
УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00,
01.55 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 19.25 Д/с “1000 днiв для
планети”.
10.35, 15.15, 17.30, 22.10, 01.00
Погода.
10.50 Д/с “Скарби та смертельнi
таємницi морiв”.
11.55 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 Радiо. День.
13.55 “Схеми” з Н. Седлецькою.
15.25, 02.50 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловiки.
17.50, 01.10 Новини. Свiт.
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня.
18.35, 01.40 Новини. Культура.
19.00 Твiй дiм.
20.25 Перша шпальта.
21.50, 02.35 Бiатлон. Яскравi моменти.
22.20 Iсторiя кiно.

Êанал “1+1”

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 “ТСН”.
09.30, 10.45 “Чотири весiлля”.
11.50 “Мiняю жiнку”.
13.05 Х/ф “Льодовиковий перiод
4: Континентальний дрейф”.
14.50 Х/ф “Льодовиковий перiод.
Великоднiй спешл”.
15.10 Т/с “Я знову тебе кохаю”.
17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”.
20.15 “Лiга смiху”.

Iнтер

06.30 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
08.20 “Готуємо разом”.
09.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.20 “Орел i решка. Рай i пекло”.
11.20 Т/с “Нитки долi”.
13.15 Х/ф “Божевiльний день, або
Одруження Фiгаро”.
16.10, 17.00 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
22.40 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
00.30 Х/ф “Якби я була
чоловiком”.

ICTV

05.10 Т/с “Бiблiотекарi 3”.
09.00 Х/ф “Золоте дитя”.
10.45 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
12.25 Х/ф “За бортом”.

14.35 Х/ф “Якось порушивши закон”.
16.25, 17.55, 19.10, 20.20, 21.15
Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Комiк на мiльйон.
00.40, 01.25 Т/с “Бiблiотекарi 2”.

СТБ

05.45, 17.45, 23.10 Т/с “Коли ми
вдома”.
08.45 Х/ф “Суєта суєт”.
10.30 Х/ф “Коли його зовсiм не
чекаєш”.
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.00, 22.20 “Україна має талант!
Дiти 2”.

Новиé êанал
06.40
08.00
10.00
12.10
16.30
19.15
21.00
22.00
00.00

Êанал «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.15 Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
11.00, 04.00 Реальна мiстика.
13.10, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Т/с “На лiнiї життя”, 7 i 8 с.
18.00 Т/с “Перстень з рубiном”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Криве дзеркало душi”,
1 i 2 с.
23.30 Т/с “Криве дзеркало душi”.

Êанал «2+2»

08.00, 13.05 “Вiн, Вона i телевiзор”.
10.00, 18.15 “Спецкор”.
10.35, 18.45 “ДжеДАI”.
11.05, 17.15 “Загублений свiт”.
15.05 Х/ф “На межi”.
19.20 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
21.00 Х/ф “Ера динозаврiв”.
22.50 “Змiшанi єдиноборства.
UFC”.

НТН

07.05 Х/ф “Дикий пляж”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У смузi прибою”.
10.50 “Кримiнальнi справи”.
12.40, 15.05 “Легенди карного розшуку”.
14.45, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
15.25, 21.20 Т/с “Перетинаю-

14 січня

Неділя
УТ-1
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини.
09.25 Анонс дня.
09.30 Х/ф “Пророк Моiсей”.
11.15 Фольк-music. Дiти.
12.10 Перший на селi.
12.55, 01.00 Погода.
13.10, 01.40 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Мас-стар 15
км. Чоловiки.
14.20 Фольк-music.
15.35, 02.25 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Мас-стар
12,5 км. Жiнки.
16.50 Д/с “Дива Китаю”.
17.25 Д/ф “Таємницi акул”.
18.25 Х/ф “Змова проти корони”.
20.25 Д/с “Незвичайнi культури”.
21.35, 03.25 Д/с “Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста”.
22.20 Iсторiя кiно.

Êанал “1+1”

06.15, 19.30, 05.40 “ТСН”.
07.10 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40, 03.10 М/ф “Маша i
ведмiдь”.
10.15 “Розсмiши комiка”.
11.15 “Свiт навиворiт 6”.
13.00, 14.05 “Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя”.
15.10 “Лiга смiху”.
20.15 Х/ф “Планета мавп:
Революцiя”.
22.50 Х/ф “Вiйна богiв”.

Iнтер
06.25
08.00
09.00
10.00

Х/ф “Дiвчина з маяка”.
“Вдалий проект”.
“Готуємо разом”.
“Орел i решка. Рай i пекло”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
12.00 Х/ф “Фантомас”.
14.10 “На Iнтерi - Головна ялинка країни”.
17.10, 20.30 Т/с “Заборонена
любов”.
20.00 “Подробицi”.
00.00 Х/ф “Божевiльний день,
або Одруження Фiгаро”.

ICTV

07.05 Т/с “Вiддiл 44”.
08.50 Х/ф “Мисливцi за привидами”.

М/с “Лунтiк i його друзi”.
Серця трьох.
Х/ф “Знахар”.
Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
Х/ф “Iдальго”.
Суперiнтуїцiя.
Аферисти.
Х/ф “Пiдйом з глибини”.
Т/с “На пiвдень вiд пекла”.

11.50 Х/ф “Мисливцi за привидами 2”.
13.50 Х/ф “Iнший свiт”.
16.00 Х/ф “Халк”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Неймовiрний Халк”.
21.10 Х/ф “Iнший свiт.
Еволюцiя”.
23.10 Х/ф “Iнший свiт. Пробудження”.
00.45 Х/ф “Iнший свiт. Повстання ликанiв”.

СТБ

07.05, 23.00 Х/ф “Кольє для
Снiгової Баби”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.55 “Україна має талант!
Дiти 2”.
14.50 Х/ф “Тато напрокат”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

Новиé êанал

06.45, 09.15 Kids` Time.
06.50 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.40 М/ф “Ретчет i Кланк:
Галактичнi рейнджери”.
09.20 М/ф “Синбад: Легенда
семи морiв”.
11.00 Х/ф “Щелепи”.
12.50 Х/ф “Пiдйом з глибини”.
14.50 Х/ф “Конго”.
17.00 Х/ф “Скарб Амазонки”.
19.00 Х/ф “Крокодил Дандi”.
21.00 Х/ф “Крокодил Дандi 2”.
23.10 Х/ф “Глибоке синє
море”.
01.10 Х/ф “Синя безодня”.

Êанал «Уêра¿на»

06.30, 19.00, 01.50, 04.10
Сьогоднi.
07.10 Зоряний шлях.
08.15 Х/ф “Анжелiка i король”.
10.20 Х/ф “Неприборкана
Анжелiка”.
12.10 Х/ф “Анжелiка i султан”.
14.10 Т/с “Забута жiнка”.
17.50 Т/с “Даша”, 1 i 2 с.
19.40 Т/с “Даша”.
22.15 Т/с “Темнi води”.

Êанал «2+2»

08.00 Бушидо.
09.00 “ДжеДАI”.
09.30 “Бандерлоги”.
11.00 “Помста природи”.
16.20 Х/ф “Чужий”.
18.30 Х/ф “Рожева пантера”.
20.20 Х/ф “Бiблiотекар: Повернення до копалень царя

чи межу”.
17.20 Х/ф “Сорочинський ярмарок на НТН”.
19.30 Т/с “Нiмеччина 83”.
23.45 Т/с “Служба розслiдувань”.

МЕГА

07.30 Дзеркало iсторiї. Мораль.
08.00 Дзеркало iсторiї. Село.
08.30 Правда життя. Вбивча краса.
09.00 Правда життя. Ревнощi.
09.30 Створенi вбивати. Засiдка.
10.25 Пустелi: життя на межi.
Австралiйський аутбек.
11.20 Незвичайнi культури. Єрусалим.
11.50 Незвичайнi культури. Крим.
12.20 Скептик.
13.20 Брама часу. Привиди: неоголошений вiзит.
14.15 Мiстична Україна. Українська
снiгова людина. Хто вона?
15.05 Мистецтво виживання.
Сьєрра-Невада.
16.00 Скарби зi сховищ. Череп i
пiдробнi бакси.
16.30 Скарби зi сховищ. Колекцiя
вин.
17.00 Створенi вбивати. Лев.
18.00 Диво-винаходи. Шприц.
18.30 Диво-винаходи. Планер.
19.55 Великi тирани. Пол Пот.
20.20 Великi тирани. Томас Торквемада.
20.50 Скарби зi сховищ.
Благодiйний аукцiон.
21.15 Скарби зi сховищ. Велобайк.
21.45 Мистецтво виживання. Тундра.
22.40 Диво-винаходи. Джип.
23.15 Диво-винаходи. Запальничка.
23.35 Великi тирани. Iлзе Кох.
00.00 Великi тирани. Iдi Амiн.

Ôутáол. (Уêра¿на)

07.50 “LaLiga Chronicles”.
Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Барселона - Спортiнг. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
12.05 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Малага - Еспаньол. Чемпiонат
Iспанiї.
15.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
16.25 Евертон - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
18.15 Топ-матч.
18.20 Валенсiя - Жiрона. Чемпiонат
Iспанiї.
20.10 Свiт Прем`єр-лiги.
20.40 Челсi - Атлетiко. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
22.45 Севiлья - Бетiс. Чемпiонат
Iспанiї.

Соломона”.
22.10 Х/ф “2012: Судний день”.
23.50 “Змiшанi єдиноборства.
UFC”.

НТН

05.05 Х/ф “Добрi намiри”.
06.25 Т/с “Спадщина”.
10.20 “Україна вражає”.
11.20 Х/ф “Приборкувачка
тигрiв”.
13.15 Х/ф “Зайчик”.
14.55 “Легенди карного розшуку”.
16.40 Х/ф “Укол парасолькою”.
18.30 “Свiдок. Агенти”.
19.05 Х/ф “Максим Перепелиця”.
20.50 “Добрий вечiр”.
22.40 Х/ф “Американський
дiдусь”.

МЕГА

07.30 Мiстична Україна. Мiсця
сили. Дивовижнi зцiлення.
08.20 Жертви краси.
09.15 Бiзнес на залякуваннi.
10.15 Великi тирани. Атiлла.
10.40 Великi тирани. Калiгула.
11.05 Великi тирани. Пол Пот.
11.30 Великi тирани. Томас
Торквемада.
11.55 Прихована правда. Бермудський трикутник.
12.50 Прихована правда. Ноїв
ковчег.
13.50 Прихована правда. Кола
на полях.
14.40 Африка: хижий свiт.
17.50 Незвичайнi культури.
18.20 Прихована реальнiсть.
21.00 Давнi мегаспоруди.
23.55 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Уêра¿на)

07.45, 16.00 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Баварiя - ПСЖ. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News.
10.20 Шахтар - Динамо.
Чемпiонат України.
12.05 Ейбар - Атлетiко.
Чемпiонат Iспанiї.
13.50 Челсi - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
16.30, 19.10, 21.25, 23.40, 01.50,
03.45 Топ-матч.
16.40 “Найкращi голи 2017
року”. Чемпiонат Iспанiї.
17.10 Алавес - Севiлья.
Чемпiонат Iспанiї.
18.00, 20.15 Футбол Tables.
19.25 Еспаньол - Атлетiк.
Чемпiонат Iспанiї.
21.40 Сосьєдад - Барселона.
Чемпiонат Iспанiї.
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Суáота

00.00 Х/ф “Iнший свiт. Повстання ликанiв”.

УТ-1
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини.
09.25 Анонс дня.
09.30, 17.25 Д/ф “Таємницi акул”.
10.40, 01.00 Погода.
11.00 Фольк-music. Дiти.
12.00 Д/с “Скарби та смертельнi
таємницi морiв”.
13.00 Х/ф “Пророк Моiсей”.
15.05 Бiатлон. Яскравi моменти.
15.25, 01.35 Бiатлон. Кубок свiту.
V етап. Естафета 4х6 км.
Жiнки.
18.25 Х/ф “Змова проти корони”.
20.25 Д/с “Незвичайнi культури”.
21.35, 03.25 Д/с “Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста”.
22.20 Iсторiя кiно.

Êанал “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.50, 00.15 “Свiтське життя”.
10.50 Х/ф “Готель Гранд Будапешт”.
12.40 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”.
14.20, 16.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квартал”.

Iнтер

07.10 М/ф.
07.50 “Подорожi в часi”.
08.20, 02.40 Х/ф “Чародiї”.
11.30 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”, 1-3 с.
17.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
19.00, 20.30 “На Iнтерi - Головна
ялинка країни”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Домогосподар”, 1-4 с.

ICTV

07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної
роботи.
12.40 “На трьох”.
14.20 Х/ф “За бортом”.
16.35 Х/ф “Поїздка до Америки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Халк”.
21.50 Х/ф “Iнший свiт”.

СТБ

05.50 “ВусоЛапоХвiст”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Україна має талант! Дiти 2”.
19.00 Х/ф “Тато напрокат”.
23.10 Х/ф “Справжнє кохання”.

Новиé êанал

05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.40 Ревiзор.
10.15 Суперiнтуїцiя.
17.10 М/ф “Синбад: Легенда семи
морiв”.
18.50 Х/ф “Конго”.
21.00 Х/ф “Скарб Амазонки”.
23.00 Х/ф “В лабiринтi грiзлi”.
00.50 Х/ф “Новi пригоди
Аладдiна”.

Êанал «Уêра¿на»

07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Сьогоднi.
07.15, 05.00 Зоряний шлях.
08.50 Х/ф “Анжелiка, маркiза
янголiв”.
11.00 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
13.10 Т/с “Криве дзеркало душi”,
1 i 2 с.
15.20 Т/с “Криве дзеркало душi”.
17.20 Т/с “Забута жiнка”, 1 i 2 с.
19.40 Т/с “Забута жiнка”.
22.00 Т/с “В очiкуваннi любовi”.

Êанал «2+2»

08.00 Бушидо.
09.00, 01.55 “Цiлком таємно”.
11.00 “Загублений свiт”.
13.00 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ
2”.
17.00 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
18.45 Х/ф “Ера динозаврiв”.
20.20 Х/ф “Чужий”.
22.45 Х/ф “Снiгова людина”.
00.30 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.

НТН

09.30 Х/ф “Золота мiна”.
12.00 “Легенди шансону”.
13.05 “Свiдок. Агенти”.
13.40, 02.05 “Речовий доказ”.
17.10 “Крутi 90-тi”.
19.00, 01.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
21.30 Х/ф “Укол парасолькою”.
23.20 Х/ф “Чорне море”.

Програма місцевих телеêаналів
TV-4
Понеділоê, 8 січня
06.00, 10.00 Т.с. «Травма»
07.00 У фокусі Європа
07.50, 19.25 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку
08.30 Усіма широтами
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Твій дім
11.00 Дитяча година
12.10 Х.ф. «Дари волхвів»
14.00 НОВИЙ РІК НА ДАЧІ !!!
18.00, 02.30 Х.ф. «Все, що я бажав на Різдво»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Різдвяна ніч – Блага вість»,
театр «Дивосвіт»
20.40 Дім книги
21.30 Погляд зблизька
22.00, 04.00 Х.ф. «Санта молодший»
00.30 Євромакс
01.00 Х.ф. «Дари волхвів»

Вівтороê, 9 січня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
07.00 У фокусі Європа
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Усіма широтами
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 П’ятий вимір
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.30 Євромакс
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Падіння комети»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
17.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35, 04.00 Х.ф.«Останній герой»

Середа, 10 січня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Усіма широтами
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 П’ятий вимір
11.00, 16.10 Дитяча година
12.35 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Абсолютне
вторгнення»
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Закон сили»

Четвер, 11 січня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Усіма широтами
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 П’ятий вимір

11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Заручники честі»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Українські традиції
20.35 Право на успіх
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«П’ять днів у Римі»

П’ятниця, 12 січня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Травма»
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35, 12.40 Українські традиції
08.00 Право на успіх
08.30 Усіма широтами
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 П’ятий вимір
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Останній подих»
17.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Твій дім
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі»

Суáота, 13 січня
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф.«Сніговики»
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Останній подарунок»
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Пітер Пен»
16.30 Дім книги
17.00 «Різдвяні коляди».Флешмоб Струсівської капели
бандуристів
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.30 ТНЕУ вітає з Новим роком і Різдвом Христовим
22.00, 04.00 Х.ф.«Самотній Санта
шукає місіс Клаус»

Неділя, 14 січня
06.00 Х.ф.«Сніговики»
07.30 Українські традиції
08.00, 23.30 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.00 М.ф.«Пітер Пен»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Казка від ТНЕУ «Сніговик
повертається -2»
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00 НОВИЙ РІК НА ДАЧІ!!!
01.00 Огляд світових подій
01.30 Х.ф.«Сніговики»
04.15 Х.ф.«Останній подих»

МЕГА
07.30 Мiстична Україна. Чудовиська. Передвiсники бiди.
08.20 Прокляття вiдьом.
09.15 Дракула та iншi.
10.15 Великi тирани. Влад, що саджав на палi.
10.40 Великi тирани. Графиня
Дракула.
11.05 Великi тирани. Iван Грозний.
11.30 Великi тирани. Йосип Сталiн.
11.55 Давнi мегаспоруди. Шартр.
12.50 Давнi мегаспоруди. Колiзей.
13.50 Давнi мегаспоруди. Пiрамiди.
14.40 Африка: хижий свiт. Життя
стародавнiх гiр.
15.35 Пустелi: життя на межi. Тар.
16.30 Пустелi: життя на межi. Гобi.
17.25 Фестивалi планети. Стампiд.
17.50 Незвичайнi культури. Крит.
18.20 Прихована реальнiсть. Обережно, вiдьми.
19.10 Прихована реальнiсть. Привиди.
20.05 Прихована реальнiсть. Монстри: мiф чи реальнiсть?
21.00 Прихована правда. Бермудський трикутник.
22.00 Прихована правда. Ноїв
ковчег.
23.00 Прихована правда. Кола на
полях.
23.55 Мiстична Україна. Пiдземнi
мiста. Невидиме життя.
00.45 Мiстична Україна. Карта чорної магiї.

Ôутáол. (Уêра¿на)

07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Барселона - Леванте.
Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.20 МЮ - Ман Сiтi. Чемпiонат
Англiї.
12.05 Реал - Боруссiя (Д). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Жiрона - Лас-Пальмас.
Чемпiонат Iспанiї.
14.45 Футбол Tables.
16.15 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
16.45, 21.25, 23.40, 01.50, 03.45
Топ-матч.
16.50 Челсi - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
19.00 Свiт Прем`єр-лiги.
19.25 Ейбар - Атлетiко. Чемпiонат
Iспанiї.
21.40 Депортiво - Валенсiя.
Чемпiонат Iспанiї.
00.00 Тоттенхем - Евертон.
Чемпiонат Англiї.

ТТБ
Понеділоê, 8 січня
7.00 “Твій ранок”
9.15 “Загублені у часі”
9.30 “Різдво Христове на Буковині”
13.30 ”Подорожні замальовки”
14.00 “Назар Стодоля”
15.10 “В широкій долині сталася новина”
15.15 “Мамина школа”
15.30 “Палітра мистецтв”
15.45 “Христос народився-радіє
весь світ!”
16.30 “Дзвонять дзвони”
17.00 “Сніданок туриста”
17.30 “Різдвяне дійство”
17.45 “Земля-наш спільний дім”
18.00 “Відверті діалоги”
18.30 “На музичній хвилі”
18.40 “Всяка всячина: інструкція з
використання”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.20 “Тема дня”
19.50 “Армія нескорених”
20.10 “Таїна різдвяної ночі”
20.50 “Вечірня казка”
21.05 “Азбука смаку”
21.20 “Колядує Тернопілля”

Вівтороê , 9 січня

7.00 “Твій ранок”
9.00 “Дзвонять дзвони”
9.30 “Сніданок туриста”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Вісті ТТБ”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.10 Концерт о.В.Сиротюка.ч.2
15.00 Із нашої відеотеки
15.30 “Біля Диканьки у Пронях”
16.30 “Роки і долі”
17.10 “Азбука смаку”
17.30, 20.10 “Колядує Тернопілля”
17.45 “Хто в домі хазяїн?”
18.00 “Поколядщина у тітки Катерини”
18.20 “До народних джерел”
18.30 “Сад.Город.Квітник”
18.40 “ПрофStyle”
19.50 “Думки вголос”
20.50 “Вечірня казка”
21.05 “Золота провінція”

Середа, 10 січня

7.00 “Твій ранок”
9.00 “Сад.Город.Квітник”
9.15 “ПрофStyle”
9.30 “Золота провінція”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Вісті ТТБ”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.10 “Легенди Запоріжжя”
14.40 “На музичній хвилі”
14.45 “До народних джерел”
15.00 “Україна колядує”. Концерт
16.30, 21.05 Із нашої відеотеки
17.10 “Вони прославили наш край”
17.45 “Армія нескорених”
18.00 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
18.30 “Пісні нашого краю”
18.40 “Думки вголос”
19.50 “Надія є”
20.10 “Зірка ясна засіяла”
20.50 “Вечірня казка”

Четвер, 11 січня

7.00 “Твій ранок”
9.00 “Надія є”
9.30 “Хочу бути…”
9.50 “У пошуках легенд”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Вісті ТТБ”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.10 Д/Ф “Ловець слів”
15.00 Д/Ф “Національний художній музей”.ч.1
15.40 “Просто неба”
16.00 “Сад.Город.Квітник”
16.20 “Пісні нашого краю”
16.25 “Вони прославили наш край”

17.10 “Косачі у Колодяжному”
17.35 “На музичній хвилі”
17.45 “В об’єктиві ТТБ”
18.00 “Майстерня професій”
18.15 “Волинськими дорогами Тараса”
18.30 “Живі сторінки”
19.50 “Думки вголос”
20.10 “Із нашої відеотеки”
20.50 “Вечірня казка”
21.05 “На долині туман”

П’ятниця, 12 січня

7.00 “Твій ранок”
9.00 “Волинськими дорогами Тараса”
9.15 “Сад.Город.Квітник”
9.30 “Живі сторінки”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Вісті ТТБ”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.15 “Майстерня професій”
14.30 “Косачі у Колодяжному”
15.00 “З одвічністю на “ти”
15.50 Д/Ф “Іван Терещенко”
16.10, 21.20 “На музичній хвилі”
16.30 “Світлиця”
17.10 “Слід”
17.30 “Храми Поділля”
17.45 “Поклик таланту”
18.40 “Думки вголос”
19.50 “Земля-наш спільний дім”
20.10 “Смакота”
20.50 “Вечірня казка”
21.05 “У світі захоплень”

Суáота, 13 січня

7.00 “Світлиця”
7.30 “Назбиране”
7.45 “Храми Поділля”
8.00 “Твій ранок”
9.45 Мультфільм
13.40 “Тема дня”
14.10 “Слід”
14.30 Д/Ф “Іван Терещенко”
14.50, 17.35 “На музичній хвилі”
15.00 “Смакота”
15.15 “Сад.Город.Квітник”
15.30 “Обереги”
15.45 “Луцьк: на розвої віків”
16.00 “Вухаті та хвостаті”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.10 “Кулінарія від Андрія”
17.25 “Біржа праці”
18.00 “Кошик творчих ідей”
18.30 “Словами малечі про цікаві речі ”
18.40 “Мамина школа”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Тернопільські плітки”
20.00 Колядує “Писанка”
20.30 “Вечорниці”
20.50 “В об’єктиві ТТБ”
21.05 “Всяка всячина: інструкція з
використання”
21.20 “На музичній хвилі”

Неділя, 14 січня

7.00 Різдво у “Писанки”
8.00 “Панорама подій”
8.30 “У світі захоплень”
8.45 “Луцьк: на розвої віків”
9.00 “Твій ранок”
9.50, 18.00 “Віншує Тернопілля”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Всяка всячина: інструкція з
використання”
14.25 “Словами малечі про цікаві речі ”
14.30 “Зустріч для вас”
15.00 Концерт
16.30 “Музичний калейдоскоп”
17.00 “Народні ремесла”
17.15 “Кулінарія від Андрія”
17.30 “Мандри”
17.45 “Із нашої відеотеки ”
18.10 “Хто в домі хазяїн?”
18.25 “Звичайне диво”
18.40 “Загублені у часі”
19.00 ”Подорожні замальовки”
19.30 “Театральні зустрічі”
20.45 “Подільські щедрівки”
21.05 “Відверті діалоги”
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Чим здивувати гостей
на Різдво

“Наш ДЕНЬ” пропонує рецепти
оригінальних страв до святкового столу
Салат “Метелиця”

ПОТРІБНО: 200 г грибів, 3
картоплини, 3 яйця, одна цибулина, 100 г твердого сиру, 2 ст.
л. олії, 200 г майонезу, сіль, мускатний горіх (пів чайної ложки),
чорний перець.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця і картоплю варити, гриби в цей час
смажити на сковороді з цибулею, сіллю, перцем і горіхом. Відварені картоплю і яйця остудити і очистити. Відокремити жовток від білка. Картоплю натерти на крупній тертці, жовток, білок і сир — на дрібній. Викласти салат на блюдо шарами: гриби, картопля, білок, жовток і сир.
Кожен шар помастити майонезом. Зверху прикрасити салат зеленню або зеленою цибулею - за
бажанням.

Рулет зі свинини
з журавлиною

ПОТРІБНО: 1,5 кг свинячої
грудинки, 125 г в’яленої журавлини, 50 мл коньяку, 5-6 гілочок
чебрецю, сіль, чорний перець,
оливкова олія.
ПРИГОТУВАННЯ: в’ялену
журавлину промити теплою водою. Залити коньяком і дати постояти півгодини. Свинину помити і обсушити, покласти на обробну дошку. Зробити по центру
надріз вздовж волокон, не доходячи до низу 1/2 см. Розсунути м’ясо руками і зробити глибокі поперечні надрізи всередині шматків пласта справа і зліва,
уздовж, не доходячи до кожного
краю 1/2 см. Розкрити шматок
м’яса, як книгу. Надрізати потовщені місця, якщо вони є, накрити м’ясо плівкою і відбити молотком в пласт товщиною 1,5 – 2
см. Посипати м’ясо сіллю, перцем
і листочками чебрецю. Перекласти журавлину в чашу блендера.
Збити, щоб вийшло грубе пюре.
Викласти ягоди на свинину тон-

ким шаром, залишаючи краї
вільними. Згорнути м’ясо у рулет
і скріпити кулінарною ниткою.
Натерти свинину сіллю і перцем,
полити оливковою олією. Перекласти на деко і запікати в попередньо розігрітій до 180 °С духовці протягом години, періодично
поливаючи м’ясо соком, що виділився. Дістати рулет з духовки.
Його можна подавати як в теплому, так і в холодному вигляді.

Запечена риба
з грибами

ПРИГОТУВАННЯ: чорнослив
залити окропом. Помиті й розрізані на порції свинячі ребра замаринувати в сумішші солі з перцем, вина, соєвого соусу, гірчиці, часнику та спецій. Залишити
на годинку. Потім обсмажити на
сковорідці на великому вогні з
усіх боків до утворення скоринки. На жирі, в якому готувалися
реберця, спасерувати моркву та
цибулю. Перекласти ребра у чавунний казанок. Додати пасеровані овочі та запарений чорнослив. Залити 2 склянками бульйону або води. Тушкувати на маленькому вогні 1-1,5 години.

пати борошно та ввести збиті в
стійку піну білки. Швидко замісити легке пишне тісто консистенції густої сметани. Також швидко
розкласти в добре змазану маслом кексову форму. Поставити у
духовку та випікати при температурі 180 градусів протягом 1
години. Готовий кекс прикрасити
котримсь з інгредієнтів за смаком.

Пампушки терті від
пані Стефи

Тірамісу
з кавовим лікером

ПОТРІБНО: 1 кг риби (наприклад, короп, судак), 200 г печериць, 70 г вершкового масла, 2
цибулини, 1 скл. сметани, 1 ст. л.
борошна, 100 г сиру, 2 ст. л. панірувальних сухарів, спеції за смаком, сіль за смаком, свіжа зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: рибу очистити від луски та нутрощів. Виділити філе, покласти на змазану
маслом металеву форму та запекти в духовці до напівготовності.
Гриби почистити, добре промити, нарізати великими скибочками, покласти в каструлю, додати нарізану кружальцями цибулю, сіль, перець, 0,5 скл. води
й тушкувати до повної готовності. На рибу викласи гриби, залити підсоленою сметаною, змішаною з борошном. Потім густо посипати сиром, натертим на великій тертці та змішаним із сухарями. Збризнути розтопленим маслом і запікати у духовці до утворення золотавої скоринки. Подавати страву гарячою, прикрасивши свіжою зеленню.

Святкові свинячі
реберця

ПОТРІБНО: 1 кг свинячих
ребер, 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. чорного перцю, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. міцної гірчиці, 2-3 ст. л. сухого білого вина, 3 ст. л. соєвого соусу, 3-4
зубки часнику, жменя чорносливу з кісточкою, 1 морквина, 1 велика цибулина, тим’ян, паприка,
коріандр.

ПОТРІБНО: 250 мл вершків
для збивання, 250 г маскарпоне,
50 г дрібного цукру або цукрової
пудри, 1 ч.л. ванільного цукру, 1,5
чашки еспресо або дуже міцної
кави, охолодженої, 2 ст. л. кавового лікеру, 20 шт. печива савоярді,
2 ст. л. порошку какао.

ПРИГОТУВАННЯ: збити охолоджені вершки до міцних піків. Перемішати маскарпоне, цукор і ваніль. Додати в збиті вершки і ще раз збити до однорідності. З’єднати каву і лікер разом. По
одному занурити печиво в кавову суміш і викласти у форму
23х23 см в один шар. Намазати
печиво половиною крему. Зверху
викласти ще один шар просоченого печива і крему. Поставити в
холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею посипати просіяним какао-порошком.

Рідвяний кекс

ПОТРІБНО: 600 г борошна,
250 г меду, 250 г вершкового масла, 1 скл. цукру, 6 яєць, 500 г сметани, 100 г подрібнених горіхів, 1
ч. л. кориці,1 ч. л. соди, сіль за смаком.
ДЛЯ ПРИКРАСИ – НА ВИБІР:
цукрова пудра, кориця, цукати,
свіжі ягоди, тертий шоколад.
ПРИГОТУВАННЯ: масло розітерти з цукром до білого, додати жовтки та продовжувати розтирати масу до повного зникнення кристалів цукру. Потім додати
теплий розплавлений мед із корицею, сметану, сіль, соду, вси-

ПОТРІБНО: 1 кг борошна,
пачка дріжджів (100 г), півлітра
молока, півпачки масла, 150-200
г цукру (залежить, чи хочете солодші чи прісніші), пів чайної ложечки солі, пів келішка горілки
або 2 ложки спирту, 8-10 жовтків
(або 8 жовтків і 2 цілих яйця), ванільний цукор, стерта цедра цитрини чи помаранча.
ПРИГОТУВАННЯ: розтерти
масло з цукром до білого, потім додавати по одному жовтку і втирати, щоб цукор розчинився, додати
туди ванільний цукор і цедру.
Дріжджі розвести теплим молоком, дати ложку цукру і кілька
ложок муки – дати розчинитися
Пересіяти борошно у велику миску. Як розчина забродить
– влити її в борошно. Додати терті жовтки з цукром, посолити, додати горілку і вимісити тісто. Має
вийти м’яким, але відставати від
рук. Поставити миску з тістом в
тепле місце, щоб росло, накрити
рушником.
Можна робити пампушки так:
розкачати шар тіста, потім вирізати склянкою кружальця, поставити на середину начинку і на-

крити другим кружальцем, і потім зліпити по периметру. Або
– розкачати пласт тіста – на половині розкласти “квадратногніздовим способом” начинку, наприклад вишеньки, накрити другою половиною тіста, і склянкою
повирізати пампушки.
Як підійде в 2 рази по об’єму
– обім’яти і робити пампушки.
Зроблені пампушки розкласти
на стільниці, накрити і дати ще
раз підрости, і аж тоді смажити.
Якщо не дати вирости – будуть
засильно рости під час смаження
і можуть тріскатися. Перед смаженням здмухніть з кожної пампушки зайву муку, особливо знизу – тоді в баняку буде менше
чому горіти.
Смажити пампушки треба в
добре розігрітій олії (180*), але
вогонь під банячком має бути невеликим. Банячок для смаження має бути досить широким і бажано з грубим дном, під дно добре поставити розсікач, щоб нагрівання було рівномірне. В баняк з олією додати моркву, розрізану поздовж навпіл – вона забиратиме на себе всю сажу. Пампушків на один сеанс смаження
має бути стільки, щоб вони вільно плавали і мали місце ще трішки вирости. Опускати в олію пампушки треба тією стороною, що
росла (верхньою), відразу накрити покришкою на 2-3 хвилинки, а
як підсмажаться з одного боку, то
відразу перевернути і вже не накривати.
Посмажені пампушки виймати на тацю, застелену паперовими рушничками, щоб забрати зайву олію. Вистуджені пампушки припудрити “цукром-пудрою”.
Смачні ці пампушки з рожею або
вишнею. Оригінально виходить і
з бананом. Тому не бійтеся експериментувати.
Ну, і “правильні галицькі пампушки” мають білі пасочки на талії.

Святкові канапки
ПОТРІБНО:

Варіант 1: філе оселедця, кільця цибулі,
корнішони, прикріплені шпажкою до шматочка чорного хліба.

Варіант 2: рулетики з відвареного язика, начинені смужками болгарського перцю та тертим сиром, з руколою на шматочку свіжого огірка.

Варіант 3: салямі, оливки, твердий сир,
прикріплені шпажкою до шматочка білого
хліба.

Спорт
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Продаю

Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна. Телефон: (068) 0472549.
В селі Біла Тернопільського району дачну ділянку 0,06 га. Участок під
забудову 0,148, розташований на вул. Дорошенка. Тел.: (096) 3450510,
Оксана.
Газоблоки, піноблоки від виробника. Хороша якість, низькі ціни. Можлива
доставка, маніпулятор. Телефон: (067) 9258731.
Якісну цибулю (білу і
синю) гуртом і вроздріб.
Недорого. с Качанівка
Підволочиського
району.
Телефон: (066) 1903745

Вважати
недійсною

Загублену печатку ТОВ
«Канада 11» ІК 14032417.

Що рік спортивний нам готує
У Пхенчхані відбудеться
зимова Олімпіада без Росії

Ломаченко перейде
у нову категорію

У Південній Кореї з 9 до 25 лютого
пройде зимова Олімпіада. Ігри у Пхенчхані ще до свого початку увійшли в історію. Вперше на головні змагання чотириріччя через допінг не пустили цілу збірну
- команду Росії. Міжнародний олімпійський
комітет покарав росіян за систематичне порушення антидопінгового законодавства.
МОК визнав, що у Росії на державному рівні
підтримувалася допінгова програма. Головною її метою була перемога у загальному
заліку Олімпіади-2014 у Сочі. Росіяни її здобули, проте за чотири роки були позбавлені 11 медалей і втратили перше місце у медальній таблиці.
До Пхенчхану зможуть поїхати винятково не помічені у допінгових скандалах
російські спортсмени. Їм буде заборонено виступати під російським прапором,
на честь переможців не лунатиме російський гімн та не використовуватиметься
національна символіка. Перед загрозою
ще більших санкцій російська влада вирішила не бойкотувати Ігри та відпустити атлетів до Кореї. При цьому допускатиме їх до змагань спеціальна комісія МОК,
яка вивчатиме справу кожного спортсмена персонально.
Збірна України на Олімпіаді-2018 традиційно претендуватиме на медалі лише
в одному виді спорту - біатлоні. Усі сподівання пов’язані з нашою жіночою збірною.
Саме вона у 2014 році принесла Україні у
Сочі дві медалі - золото у естафеті та срібло у спринтерській гонці, яке здобула Віта
Семеренко.

У Росії відбудеться
Чемпіонат світу з футболу

Військова агресія на Донбасі, окупація Криму, економічні санкції цивілізованого світу проти Росії не стали для
ФІФА приводом, щоб відібрати у неї Чемпіонат світу з футболу.
Хоча, після корупційного скандалу
у ФІФА у 2015 році та відставки прези-
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

дента організації Йозефа Блаттера, шанси, що турнір перенесуть до іншої країни,
були високими. Та футбольні корупціонери взяли реванш. На посаду нового президента ФІФА протягли Джанні Інфантіно праву руку ще одного скандального футбольного боса - Мішеля Платіні, відстороненого з посади глави УЄФА через фінансові махінації.
Одразу після цього розслідування ФІФА
щодо підкупу росіянами членів організації
під час виборів країни-господарки ЧС-2018
було згорнуто. А Інфантіно заявив, що у Росії Чемпіонат світу за жодних обставин не
відберуть.
Між тим, його проведення у Росії несе
безліч ризиків. Арени майбутнього турніру та інфраструктура будувалися із суттєвим запізненням та супроводжувалися тотальним розкраданням грошей. З острахом
чекають на мундіаль й іноземні вболівальники, які збираються підтримати свої команди безпосередньо на стадіонах. Усі добре
пам’ятають криваві безлади, які влаштували
російські ультрас під час Євро-2012 у Польщі та Євро-2016 у Франції. Два роки тому у
Марселі були по-звірячому побиті прості англійські вболівальники, а один з них загинув.
Проте росіяни відбулися формальним покаранням і копійчаними штрафами.
Збірна Україна вийти на Чемпіонат світу не змогла. За її відсутності українським
вболівальникам залишається вболівати за
інші команди. Головним фаворитом турніру будуть збірні Німеччини та Бразилії. Виклик їм спробують кинути команди Франції, Іспанії та Аргентини.

Український боксер Василь Ломаченко у новому році буде змушений знову змінити вагову категорію. Причина в
тому, що інші володарі титулів у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) відмовляються зустрічатися з українцем. Мова про чемпіона
світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) мексиканця Мігеля Берчальта, володаря титулу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) Альберто Мачадо з Пуерто-Ріко та американця Джервонту Девіса, який утримує
пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ломаченко неодноразово заявляв, що він
прагне об’єднати пояси, а іншого сенсу залишатися у попередній категорії не бачить.
Тому питання про перехід у легку вагу (до 61
кг) можна вважати вирішеним. До того ж у
новій категорії виступають зірковіші суперники. Такі, як венесуелець Хорхе Лінарес та
американець Майкі Грасія. І якщо перший
уже висловив готовність зустрітися з українцем у ринзі, то Гарсія поки що з Ломаченком битися не буде. На 10 лютого у нього запланований поєдинок проти росіянина Сергія Липинця за чемпіонський титул IBF у вазі
до 63,5 кг.

Усик битиметься за титул
абсолютного чемпіона світу

Торік Олександр Усик зробив перший крок до здійснення своєї мети об’єднання усіх поясів у важкій вазі (до 91
кг) та звання абсолютного чемпіона світу.
Український боксер у вересні розпочав

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

виступ у новому мегапроекті - Всесвітній боксерській суперсерії. Там відомий промоутер
Калле Зауерланд зібрав вісьмох найкращих
боксерів категорії. Переможець турніру стане чемпіоном світу одразу за чотирма версіями, отримає трофей Мохаммеда Алі та $10
млн. призових.
У чвертьфіналі серії у вересні Усик зустрівся із екс-чемпіоном світу WBO німцем
Марко Хуком, який утримував титул впродовж шести років. Українець не залишив
супернику шансів на перемогу та довів, що
він є фаворитом WBSS.
Наступний бій Усик проведе 27 січня у
Ризі проти чемпіона світу Всесвітньої боксерської ради (WBC) Майріса Брієдіса із Латвії.
У іншому півфіналі 3 лютого у Сочі битимуться кубинець Юнієр Дортікос та росіянин Мурат Гассієв, якого вважають головним конкурентом Усика.
Фінал WBSS запланований на травень
2018 року.

У Києві відбудеться фінал
Ліги чемпіонів

26 травня Україна вперше прийматиме фінал європейського клубного турніру - Ліги чемпіонів. На столичному НСК
“Олімпійський” визначиться найсильніший клуб Європи.
Право на проведення цього матчу Київ
отримав у 2016 році. Для “Олімпійського”
він стане вже другим вирішальним протистоянням світового масштабу. У 2012 році
найбільша арена України приймала фінал
Чемпіонату Європи. Загалом у Києві відбулося п’ять ігор Євро-2012 - окрім фіналу
там провели три матчі групового раунду та
чвертьфінал.
Шанси зіграти у фіналі Ліги чемпіонів на “Олімпійському” має “Шахтар”, який
вийшов до 1/8 турніру, де зустрінеться з
італійською “Ромою”.
Але усі розуміють, що шанси ці теоретичні, адже фаворитами Ліги чемпіонів
є інші клуби - “Манчестер Сіті”, “Баварія”,
ПСЖ, “Барселона” та “Реал”.Двоє грандів
з’ясують стосунки уже у 1/8 фіналу - чинний переможець турніру “Реал” зустрінеться з ПСЖ.
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Вітаю!

Мудру, вродливу жінку, вірну,
щиру, розуміючу подругу

Лесю Юріївну Фролову
з Тернополя

з Днем народження, Новорічними
та Різдвяними святами!

Летить, летить сніжинок білий рій,
Отак й літа минають швидко…
Ти перед дзеркалом - не стій
Хвилинами з тривожним смутком.
Ось перша зморшка на чолі…
Але в очах – таке жадання!
Й онуки бігають малі,
Дарують силу й сподівання.
Ну, що ж, і з яблунь білий цвіт
У певну пору опадає…
Життя на нас лишає слід,
І ми свій слід в житті лишаєм.
Хай зморшки на чолі Твоїм –
Аби бриніли серця струни!
І в двадцять можна буть старим!
Й під осінь залишатись юним!
А Ти – така ще молода,
Така красива, промениста!
Хай доля буде, як вода –
Дзвінка, глибока, добра, чиста!
Нехай життя Твоє ще довго пишеться,
Хай буде море радощів і задушевних слів!
Нехай все краще в Твоїй пам’яті залишиться,
І витерти його ніхто щоб не зумів!

З любов’ю і безмежною вдячністю –
подруга Марія з Теребовлі.

Вітаємо!

9 січня святкує свій

Хорошу, щиру людину,
доброго керівника,
голову Великовікнинської
сільської ради

Степан Ілліч Твердун

безкоштовна доставка

з Козови.

Дай, Боже, Вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В Різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Нехай робота процвітає,
З чудовим святом радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

З повагою і любов’ю дружина Марія,
дочка Ірина,
внучка Марія,
зять Василь.

З повагою – колеги по роботі.

Вітаємо!

Гарну жінку, щиру колегу, секретаря Великовікнинської сільської ради

Руслану Володимирівну Барчук
з Днем народження!

Твій День народження прийшов,
А це таке важливе свято!
Нехай несе і радість, і любов,
І щирих привітань багато!
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест, й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш!
Хай друзів вірнеє плече

Підтримує в скрутну хвилину,
Ріка удачі хай тече
В Твою життєвую долину.
Хай родить успіх в ній щодня,
Хай здійснюються творчі плани,
І хай підтримує рідня,
І будь завжди-завжди кохана!

З повагою – колеги по роботі.

Вітаємо!

Наймилішу, дорогу дружину, маму, похресницю, щиру
подругу та дуже гарну людину

Ганну Ільницьку, Ігоря Сороку,
Оксану Наклюцьку,
Людмилу Музику, Юлію Семенюк,
Тетяну Дячину,
Наталію Зінкевич, Ірину Ковальчук.

Лілію Ярославівну Прокопенко,

яка 10 січня святкуватиме 50-річний ювілей!

З повагою і любов’ю хресні батьки Іван
Мурований та
Антоніна Дубова з села
Плотича Козівського
району і вся родина.

У цей чудовий, світлий день,
Коли настав Твій ювілей.
Ми щиро Тебе усі вітаємо,
Добра і радості бажаємо!
Цей день хай дарує
усмішок багато,
Щоб серце раділо
чудовому святу!
Хай обминають
Тебе тривоги,
Хай Бог дарує щастя на путі,

Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться
в житті!
Хай сміється доля,
як калина в лузі,
Будуть завжди поруч
Твої рідні й друзі,
За справи хороші
хай люди шанують,
А віра й любов завжди
поруч крокують!

Вітаємо!

Дорогого внука
і правнука,
племінника
і похресника

Сашуню Шимка
з Вікнин Збаразького району

з першим рочком!

УВАГА: наступний номер
«Нашого ДНЯ» вийде 17 січня.
У ньому – зодіакальний та
східний гороскопи на 2018 рік.
Погода в
Тернополі
й області

3 січня - хмарно, дощ зі снігом, температура повітря вночі 1-3, вдень 2-3 градуси тепла.
Схід сонця - 8.11, захід - 16.32.

4 січня - хмарно з проясненням, сніг, вночі 0-1, вдень
0-3 градуси тепла. Схід сонця 8.11, захід - 16.33.
5 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 2-4 градуси тепла.
Схід сонця - 8.11, захід - 16.34.

Продаж якісних товарів

Секонд Хенд

Вітаємо Вас з цим добрим і світлим святом!
Бажаємо, щоб у Вашому житті було більше
радості, щоб Вас оточували хороші люди, щоб
у душі панував спокій. Нехай доля буде до Вас
прихильна, нехай сім’я буде щаслива і здорова,
нехай Бог дарує Вам мир і благодать!

з Днем народження!

Вітання

День народження

заслужений вчитель України,
чудова людина

Василя Антоновича
Коляду

іменинників січня 2018 року!

З повагою - колектив
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.

Вітаємо!

Вітаємо!

працівників Почаївського
психоневрологічного будинкуінтернату -

Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.
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Однорічне дитятко, цікаве й веселе,
Твій щебіт наповнює щастям оселю!
Тож голосно смійся, бешкетно гуляй,
Гарненький, веселий – скоріш підростай.
Хай Тобі сонечко щиро сміється,
Тільки для щастя стежечка в’ється.
У хороводі казка кружляє
Й усмішка мила на устоньках сяє.
Ти – наше диво, ти – наше свято,
Хай Бог дарує щастя багато.

З любов’ю – родина із сіл Вікнини,
Іванчани Збаразького району,
Вербовець Лановецького району.

6 січня - хмарно, можливий
дощ, температура повітря вночі 1-3, вдень 3-4 градуси тепла.
Схід сонця - 8.11, захід - 16.36
7 січня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1-2, вдень
5-8 градусів тепла. Схід сонця
- 8.10, захід - 16.37.

8 січня - хмарно, без опадів,
температура повітря вночі 1-4,
вдень 4-6 градусів тепла. Схід
сонця - 8.10, захід - 16.38.
9 січня - хмарно, без опадів,
температура повітря вночі 0-4
градуси тепла, вдень 0-2 градуси морозу. Схід сонця - 8.09, захід - 16.39.

гуртом від 20 кг.

+38 (096) 104 50 95
+38 (095) 586 33 66
Валентина.

ГОРОСКОП
З 3 по 8 січня
ОВЕН. Ви будете стурбовані
пошуком роботи. І неабиякої, а тієї,
що до душі й не обмежує свободи.
Повного виконання бажань варто
почекати. Тиждень сприятливий
для людей творчої професiї.
ТЕЛЕЦЬ.
Ви
глибоко
переконанi в перевагах усього традиційного, вас дратують
легковажні вібрації. Проявивши
гнучкість, ви знайдете внутрішню
рівновагу і гармонію.
БЛИЗНЮКИ. На вас чекає феєрверк емоцій. Самотнi люди можуть розраховувати на безліч знайомств, а подружжя переживатимуть іще один медовий місяць.
РАК. Ви вирішуватимете багато проблем, часом
найрадикальнiшими методами.
Доведеться побувати у «шкурі»
підлеглого і беззастережно виконувати накази начальства.
ЛЕВ. Життя почне налагоджуватися. У стосунках запанує гармонія, старайтеся не ображатися і проявляйте турботу про партнера. У роботі з’являться нові ідеї,
які втілите в життя.
ДІВА. Перебуваючи в ейфорії,
ви готовi розцілувати будь-кого.
Ось тільки партнеру це навряд
чи сподобається. Водночас у вас
з’явиться бажання командувати й
домінувати.
ТЕРЕЗИ. Початок року вас
порадує, всі неприємності, що
ускладнювали останнім часом
професійне життя, зникнуть. Відтепер ваша кар’єра ростиме.
СКОРПІОН. Ваш статус підніметься на новий рівень, вам захочеться повністю йому відповідати. Не вимагайте занадто багато
у начальства, пам’ятайте, чим закінчилася казка про Золоту Рибку.
СТРІЛЕЦЬ. Відносини з колегами і партнерами будуть особливо приємними та продуктивними.
Зірки прихильні до вас, але доведеться визначитися, що саме ви
хочете отримати від життя.
КОЗЕРІГ. Ви довіряєте своєму партнеру, а даремно. Швидше
за все, вiн вiд самого початку планував нетривалі стосунки. Незабаром ви поринете в нові почуття, але при цьому будьте обережнішими.
ВОДОЛІЙ. З близькими пануватиме гармонія і розуміння. Турбуйтеся про людей, які
вас люблять і яких любите ви.
Пам’ятайте, що вони потребують
вашої уваги, нехай це вам буде в
радість.
РИБИ. У вас з’явиться можливість підвищити кваліфікацію.
Не пропустіть цей шанс. Можливі конфлікти з колегами по роботі.
Будьте гнучкішими, колективна
допомога вам просто необхідна.

