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Щиросердечно вітаю працівників газових господарств області,  
ветеранів праці та всіх споживачів блакитного палива 

з Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!
Впевненою ходою на поріг осель ступає Новий 2019 рік, щоб подарувати радість спілку-

вання з рідними, щирі посмішки друзів та підтримку колег. 
Хай ці Новорічно-Різдвяні свята стануть для Вас знаменням нових перспектив, запору-

кою вагомих трудових здобутків.
Сердечно бажаю, щоб Ваша оселя засяяла коштовними дарами — щирістю, розумінням, 

повагою. Нехай хурделить у Ваших домівках добрим настроєм, сніжить добробутом та взає-
морозумінням, завіває радістю і теплом, сипле щирими посмішками, іскриться дитячим смі-
хом,  морозить козацьким духом та міцним здоров’ям. 

Божого благословення Вам в усіх справах і починаннях!

З повагою, Олег Караванський.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ 
УКРАЇНИ ВІД ВО “СВОБОДА”

      Михайло
ГОЛОВКО

2019 СТАНЕ РОКОМ ПЕРЕМОГ УКРАЇНИ! 

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! 
СЛАВІТЕ ЙОГО!

Дорогі краяни, шановна громадо!
Щиро вітаю весь колектив та кожного з Вас 

з прийдешнім Новим роком 
та Різдвом Христовим! 

Бажаю кожній родині сімейного добробуту, радості, 
здоров'я, порозуміння та миру!

Нехай Новий рік буде добрим та щасливим, принесе злагоду 
і достаток, натхнення на нові здобутки. Хай доля щедро обда-
ровує всілякими благами, а друзі та партнери ніколи не розча-
ровують. Шани і любові Вам від рідних та близьких людей за не-
втомну працю, щиру турботу. Хай завжди з Вами буде Господь, 
а над нелегкою дорогою до мети яскравіє світла Різдвяна зірка!

Радісних усім свят, смачної куті і дзвінкої коляди!
З повагою – Антон БІЛИК, директор ПОП «Іванівське» 
Теребовлянського району, депутат обласної ради, 
заслужений працівник сільського господарства України. 
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З Новим 2019 роком і 
Різдвом Христовим!

Хай усі прикрощі минулих років, 
усі негаразди зникнуть від наших 
світлих думок, бажань і вчинків, як 
роса на сонці. А здоров‘я, добробут, 
впевненість у завтрашньому дні до-
дадуть нашій державі і нам з вами 
сили йти вперед, творити, примно-

жувати, наповнювати 
світ любов‘ю, християн-

ськими чеснотами, ра-
дістю та щастям.

За дорученням колективу управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України 
в Тернопільській області – 

начальник управління Федір Бортняк

Пролонгація 
мораторію на продаж 
сільськогосподарської 

землі стала перемогою 
патріотів і показала, хто 
дійсно дбає про національні 
інтереси України, а хто – про 
власне збагачення.

Про це лідер пар-
тії «Батьківщина» Юлія  
Тимошенко розповіла журналістам 
у кулуарах парламенту після ухвалення за-
конопроекту 9355-5, який одностайно під-
тримала фракція «Батьківщини».

«Сьогодні в нашому залі був момент іс-
тини: хто за Україну, а хто готовий розпро-
дати її з молотка. Сьогодні для парламенту, 
по суті, був тест: скільки в залі є людей, які 
не готові ні за які гроші, ні за які ультима-
туми здати сільськогосподарську землю», 
- сказала Юлія Тимошенко, лідер партії 
«Батьківщина».

Юлія Тимошенко зазначила, що скасу-
вання мораторію до президентських вибо-
рів позбавило б Україну безцінного скарбу 
– української землі.

Лідер партії «Батьківщина» звернула 
увагу на те, що президентська фракція фак-
тично зривала голосування, а в підсумку 
продовження мораторію підтримала лише 
третина депутатів БПП.

Юлія Тимошенко акцентувала увагу на 
тому, що родина президента Петра Поро-
шенка є «потужними латифундистами, які 
в тіні прибрали до рук до мільйона гектарів 
сільськогосподарської землі».

Лідер партії «Батьківщина» запевнила, 
що після перемоги на президентських ви-
борах нова команда повністю змінить стра-
тегію поводження з сільськогосподарською 
землею.

жувати, наповнювати 
світ любов‘ю, християн

ськими чеснотами, ра
дістю та щастям.

На п’ятому пленарному 
засіданні Х сесії, 
яке відбувалося у 

приміщенні Чортківського 
державного медичного 
коледжу, депутати обласної 
ради ухвалили, окрім 
іншого, два найголовніших 
для життєдіяльності  краю 
документи – Програму 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 
Тернопільщини та 
обласний бюджет на 2019 
рік.  Прогнозований обсяг 
фінансового документа за 
видатками становить 6,2 
мільярди гривень.  Прогноз 
власних доходів загального 
фонду обласного бюджету 
(без урахування трансфертів) 
становить 603,1 мільйона 
гривень. На реалізацію 
обласних програм на 
Тернопільщині заплановано 
спрямувати 66,4 мільйона 
гривень. 

 «Рішення були прийняті прак-
тично без дискусій, адже проекти 
цих документів  ретельно розгляда-
лися на спільних засіданнях усіх по-
стійних комісій обласної ради, - за-
значив голова обласної ради Віктор 
Овчарук. – У пріоритеті – розвитко-
ві проекти, підтримка комунальних 
установ, учасників АТО та ООС і їх 
сімей, забезпечення функціонуван-
ня галузі освіти,  медицини та со-
ціального захисту. А також заходи з 
енергозбереження, що є важливим і 
актуальним». 

Окрім  цього на сесії прийнято 
рішення про створення комуналь-
ного некомерційного підприєм-
ства «Тернопільський обласний 
центр здоров’я»  шляхом злиття 
Інформаційно-аналітичного цен-

тру медичної статистики  та Центру 
здоров’я. Депутати підтримали кло-
потання Теребовлянського вищого 
училища культури перейменувати 
його у Теребовлянський коледж 
культури і мистецтв.  Підтримана 
пропозиція і щодо внесення змін до 
перспективного плану формування 
територій громад області – до до-
кумента внесено Білівську сільську 
об’єднану територіальну громаду 
Чортківського району.

Депутати оголосили 2019-ий 
Роком сім’ї та  прийняли  звернен-
ня обласної ради до Верховної Ради 
України, Кабінету міністрів України 
та Президента України щодо захис-
ту інституції сім’ї в Україні.  За звер-
нення до Президента України, голо-
ви Верховної Ради, прем’єр-міністра 
України щодо продовження мора-
торію на продаж земель сільсько-
господарського призначення про-
голосувало 45 депутатів обласної 
ради. Депутати підтримали також 
положення щодо відзначення пре-
міями учнів, студентів закладів 
освіти Тернопільщини, які успішно 
здали ЗНО. 

На сесії підтримано зміни до 
програми кредитування молодіж-
ного житлового будівництва. Цими 
змінами депутати збільшили коло 
осіб, на яких поширюється ця про-
грама. А саме – пільговим кредиту-
ванням можуть скористатися учас-
ники АТО, ООС  без обмеження віку. 
Також вирішено збільшити обсяг 
фінансування програми кредиту-
вання молодіжного житлового бу-
дівництва в області на 2018 – 2022 
роки.

Тернопільська обласна рада та-
кож прийняла звернення до Пре-
зидента України щодо присвоєння 
звання Героя України Стецьку Ярос-
лаву Семеновичу (посмертно).

Бюджет Тернопільщини –
 6,2 мільярди гривень

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: 
«Ми захистили безцінний 

скарб України – землю»

Адміністрація КП 
«Тернопільводоканал» 
просить тернополян, 

які мають заборгованість за 
спожите водопостачання та 
водовідведення, якомога швидше 
віддати борги, а інших мешканців 
міста - своєчасно подавати 
показники лічильників та 
сплачувати поточні платежі.

Адже підприємство, через борги у 
сумі понад 15 000 000 грн., може залиши-
тися без електропостачання. А це, в свою 
чергу, може спричинити обмеження у по-
дачі води для всього населення міста.

Зі слів директора КП «Тернопільводо-
канал» Володимира Кузьми, така непро-
ста ситуація із заборгованістю склалася 
у зв’язку з тим, що протягом 2018 року 
практично щомісяця зростала вартість 
електроенергії для непобутових спо-
живачів, до яких відноситься і КП «Тер-
нопільводоканал». А це, в свою чергу, 
повинно було спричинити збільшення 
тарифу на воду (оскільки 40% затрат во-
доканалу у тарифі на воду — це електро-
енергія).

Натомість тариф на послуги водопос-
тачання у Тернополі залишився на по-
передньому рівні, адже впродовж 10 мі-
сяців Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, не здійсни-
ла його коригування. Відтак, сума боргу 
за спожиту електроенергію перед «Тер-
нопільобленерго» щомісячно зростала 
приблизно на 1 млн.грн.

Таким чином, нещодавно ВАТ «Терно-
пільобленерго» повідомив «Тернопіль-
водоканал» про повне відключення від 
електропостачання у випадку невико-
нання своїх боргових зобов`язань. 

«Єдиним способом для врегулювання 
цієї ситуації на даний час є проведення 
переговорів та реструктуризації боргу, 
оскільки сума заборгованості «Терно-
пільводоканалу» є достатньо великою 
для її повного погашення впродовж 10 
днів», - пояснює заступник міського го-
лови Владислав Стемковський

До слова, сплатити борги тернополян 
просять і у «Тернопільміськтеплокому-
ненерго», оскільки станом на сьогодні 
борг за електропостачання у цього під-
приємства складає більше 4 000 000 грн.

Воду можуть відключити через борги

 Дорогі краяни, сердечно вітаю вас з 
Новим роком та Різдвом Христовим!

Минув ще один нелегкий для нашого народу рік. Як і попередні 
він видався насиченим на події, котрі так чи інакше позначилися 
на нашому житті. Тому, завершуючи 2017-ий, візьмімо з собою у 
майбутнє лише добрий досвід, корисні здобутки, щасливі спогади. 
Хай все те, що нас засмучувало, розчаровувало, завдавало страж-
дань, назавжди залишиться у минулому.

Я щиро вдячний всім правоохоронцям Тернопільщини за сум-
лінну роботу, відданість та служіння. Велике спасибі нашим ро-
динам за терпіння та розуміння. Маю сподівання, що наступний 
рік принесе нам ще більше приводів для оптимізму.

Щиро бажаю кожному з нас великої любові, безмежної радос-
ті. Хай в наших домівках завжди панує щастя, а в серцях - мир. Здоров’я усім, сили та наснаги! 

З новим Роком! 
Христос Рождається! Славімо Його!
Начальник Головного управління Національної поліції 
в Тернопільській області Олександр Богомол
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Шановні хлібороби Тернопільщини, 

дорогі краяни!
Рік, що минає, для кожного із нас був 

особливим, бо ми стали свідками воісти-
ну епохальної події – народження Авто-
кефальної Православної церкви України. 
Наші воїни мужньо відстоюють незалеж-
ність Вітчизни, а селяни вирощують 
хліб насушний, забезпечуючи продо-
вольчу безпеку держави. Аграрії 
Тернопільщини цьогоріч зібрали 

3,3 млн. тонн зернових і олійних культур, встановив-
ши своєрідний історичний рекорд.

Хай Новий 2019 рік з добром до Вас прийде, мир, 
здоров’я й злагоду принесе. Хай в кожній сім’ї па-
нує щастя. Щоб весела коляда в  хату Боже Бла-
гословення і радість принесла.

ність Вітчизни, а селяни вирощують 
хліб насушний, забезпечуючи продо-
вольчу безпеку держави. Аграрії 
Тернопільщини цьогоріч зібрали 

3,3 млн. тонн зернових і олійних культур, встановив-

Хай Новий 2019 рік з добром до Вас прийде, мир, 
здоров’я й злагоду принесе. Хай в кожній сім’ї па-
нує щастя. Щоб весела коляда в  хату Боже Бла-

Микола ПИЛИПІВ, за дорученням 
президії ради обласного об’єднання 
сільськогосподарських підприємств

Христос Рождається! 
Славімо Його!

Наближається Новий рік та світле Різдво 
Христове. Цієї пори ми, як у дитинстві, чека-
ємо відчуття щастя та прийдешнього дива… 
Щось має відбутися: хороше і несподіване, те, 
чого завжди хотілося…

 Адже всі прикрощі й негаразди лишають-
ся у минулому, непростому році, а попереду у 
нас - лише світла дорога, удача й успіх.

 І хай ми подекуди й самі не дуже віримо 
у власні сподівання, вони все одно дуже важ-
ливі. Вміти бажати - це ціле мистецтво. Бо ак-
тивне бажання дає ту величезну і невпинну 
колективну енергію, що згодом втілюється в 
результат.

Хай не буде війни, хай прийде мир на укра-
їнську землю, хай ми будемо жити в достатку, 
хай буде любов у родинах, хай ростуть і навча-
ються наші діти, хай здорові будуть батьки… 
Ми не просимо нездійсненного. Нам всього 
лиш хочеться жити достойно у своєму влас-
ному домі.

Хай втомлена, змучена й зморена наша 
рідна Україна заживе так, як і належить пре-
красному, працьовитому, заможному краю.  
Хай набереться сил свята українська земля та 
й нам дасть силу, натхнення, удачу..

Ми на це заслуговуємо. Народ, який висто-

яв у найскладніші часи і в найважчу пору. На-
род який не зламався, не здався, не опустив 
рук.. Народ, який зберіг себе і свою країну по-
при всі виклики історії – це великий народ. Це 
народ, що має право на щастя!

Ми точно - достойні. Ми просто забули, як 
то - бути щасливими. Я свято вірю, що ми про 
це згадаємо.

Дорогі мої! Я бажаю вам щастя у Новому 
році! Хай збуваються заповітні мрії, хай лю-
бов, добро та достаток прийдуть у кожен дім, 
у кожну родину. Хай буде багатим ваш ново-
річний і Різдвяний стіл. Хай все буде добре!

Зі святом Вас!
З Різдвом Христовим!

З Новим роком! 
З повагою, Юлія ТИМОШЕНКО.

Дорогі українці!

Ми на це заслуговуємо. Народ, який висто З повагою, Юлія ТИМОШЕНКО.

З Різдвяних свят, із світ-
лої надії кожної людини на 
щасливе прийдешнє розпочи-
нається новий рік. Тож нехай 

він буде сприятливим і щасливим для кожного з 
Вас та Ваших родин. 

Нехай неповторні зимові свята принесуть мир, 
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому, а зоря 
Різдва зігріє Ваші серця вірою і любов’ю. Домівки напо-
внить добром, радістю та Божим благословенням. 
Міцного здоров’я Вам, удачі у почесній 
хліборобській праці. Смачної куті, веселої коляди!

З повагою – Петро ПЕЛЯК, 
голова ФГ «Вікторія-92» 

Козівського району, заслужений працівник 
сільського господарства України.  

Шановні краяни, 
дорогі земляки!
З Новим 2019 роком та 

Різдвом Христовим!

Дорогі друзі!
Прийміть найщиріші  
вітання з нагоди 
Нового 2019 року та 
Різдва Христового!

Нехай ваші серці будуть 
зігріті любов’ю і теплом, 

домівки повняться добром, радістю та Божим 
благословенням. А очі світяться щастям. 
Нехай з останніми хвилинами старого 
року вас покинуть турботи та негаразди, 
а новий рік буде щедрим на цікаві плани, 
нові досягнення та професійні перемоги. 
Бажаю, щоб різдвяна зоря запалила у 
ваших серцях вогонь віри і 
любові, надії та оптимізму, 
наснаги та невичерпної 
енергії!

З повагою та від 
імені колективу 
Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Тернопільській області 
Василь ХОМІНЕЦЬ.

домівки повняться добром, радістю та Божим 
благословенням. А очі світяться щастям. 
Нехай з останніми хвилинами старого 
року вас покинуть турботи та негаразди, 
а новий рік буде щедрим на цікаві плани, 
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Бажаю, щоб різдвяна зоря запалила у 

З новим Роком! Добра й щастя, 
Тільки радісних пісень!
Ви все зможете, все вдасться, 
Якщо поруч Ваш «Наш ДЕНЬ»!
У зв’язку з Новорічно-Різдвяними святами наступний 
номер "Нашого ДНЯ" вийде 9 січня 2019 року.
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Немає проблеми в країні,  
яку не можна вирішити

Зараз ми живемо в реальності, де є 
війна, незавершені реформи, непоборе-
на корупція, слабка економіка, бідність. 
Так, всі ці проблеми дуже складні. Але їх 
можна вирішити. Якісь із них - за добу, 
інші – за роки. Але можна! Десь досить 
зняти з посади корумпованого чинов-
ника, десь треба буде змінити закони. 
Головні зміни мають починатися згори, 
бо не бабуся у селі винна, що її пенсія 
мала, не хворий винен, що ліки дорогі. 

Нашу економіку задавили олігархи і 
чиновники-корупціонери. Перші відри-
вають ласі шматки державного бюдже-
ту і отримують преференції для своїх 
підприємств, другі – за «відкати» дають 
це робити олігархам. Такого більше не 
буде. Олігархи або розформують свої 
монополії, житимуть і працюватимуть 
в Україні за законом, як решта україн-
ців - або сядуть за ґрати. Третього варі-
анту в них не буде. 

Більше - жодних «відкатів», кумів-
ства, «напівсліпих» трастів! Умови для 
бізнесу в Україні стануть чесними, рів-
ними і однаковими для всіх. Чи це буде 
фермер з двома коровами, чи приватна 
компанія з десятками підприємств. Ми 
зупинимо тиск монополій і це нарешті 
дасть можливість ринку «вдихнути» на 
повні груди. Підприємці матимуть час 
на зміцнення і розвиток, отримавши 
податкові канікули.

Позбувшись від 
корупціонерів, ми збільшимо  
державний бюджет 

Державний бюджет буде працю-
вати на благо людей. Зупинивши роз-
крадання держбюджету на найвищо-

му рівні, його можна подвоїти, а на всіх 
рівнях – напевно, і потроїти. Ось де хо-
вається бабусина пенсія у 7-10 тисяч 
гривень. Ось куди витрачається міні-
мальна зарплатня у 10-15 тисяч. Ось 
хто краде гроші у нашого солдата. В 
Україні є ці кошти. Просто потрапля-
ють вони не в ті руки. 

Хіба стануть українці розлучати-
ся з родиною, домівкою та їхати у чу-
жий світ на заробітки, коли вдома змо-
жуть заробляти на достойне життя? Ні. 
Дорога на роботу не повинна займа-
ти тисячі кілометрів. Коли зарплатня 
в Україні стане вищою,мільйони заро-
бітчан поступово повернуться додо-
му. Відновляться родини, їхні діти хо-
дитимуть в українські школи і розви-
ватимуть свої таланти у рідній країні. 
Скільки ми вже втратили працьовитих 
рук, скільки пенсіонерів, скільки дітей 
– покаже тільки перепис. Його треба 
провести якомога швидше. 

Я виріс у селі, моя рідня досі живе 
там. Це благодатний край, щедра зем-
ля. Встроми палицю в землю - і та про-
росте! А люди там бідні, як церков-
ні миші, бо не мають з чого почати. У 
цивілізованих країнах на державному 
рівні підтримується і велике фермер-
ство, і малі аграрні підприємства. Про-
довольство – це один з важливих кри-
теріїв безпеки країни. Це – один з голо-
вних показників, що впливають на ін-
фляцію. Село отримає доступ до креди-
тів, податкові канікули. Ми відродимо 
багате українське село і жити у ньому 
буде престижніше, ніж у гамірних міс-
тах. 

Про Україну знають у світі по Чор-
нобилю. Це сумно і несправедливо. 
Наше природне багатство нищить-
ся підприємствами, відсутністю пере-

робки сміття, «дірявим» екологічним 
законодавством. Якщо даси хабар по-
трібному чиновнику чи судді, то за озе-
ро, залите отрутою, достатньо спла-
ти мізерний штраф - і  можна працю-
вати далі. Нове, чесне екологічне за-
конодавство змусить старі підприєм-
ства пройти модернізаціюабо закрити-
ся. Повторення «Кримського Титану» 
не буде. 

Я знаю, що чесних більше
Про яку б проблему в Україні я не 

говорив, все зводиться до чесності. Де 
чесний президент, прем’єр, суддя, про-
курор, податківець – там повний бю-
джет. Там хороші зарплати і спокій-
на старість. Чим більше буде чесних у 
владі, тим краще житимуть люди, тим 
сильніша буде армія, міцніша країна. 

Нашим захисникам зараз тяжко. 
Адже вони воюють не тільки з агре-
сором, а й з неповагою держави. У бю-
джеті на 2019 рік на одного солдата 
на рік влада виділила 13 тисяч до-
ларів, а на одного депутата – 158 ти-
сяч доларів. На лікування чиновни-
ків дали майже 833 мільйони гри-
вень, а на лікування та реабілітацію 

всіх ветеранів – лише 100 мільйонів 
гривень. Ті, хто голосував за такий 
бюджет, зрадили нашу армію. Як го-
ловнокомандувач я ніколи не допущу 
таких цифр у бюджеті країни. Зараз 
важкі часи, ми маємо захистити вчи-
теля, лікаря, солдата, дати їм впевне-
ність у завтрашньому дні, дати надію 
на майбутнє. Над цим буду працюва-
ти і я, і моя команда. 

Я велику частину свого життя від-
дав армії. Знаю, що таке відповідати за 
життя людей. Я не боюся відповідаль-
ності і тяжкої праці. Легко не буде. Але 
ми маємо сили, маємо працьовитих 
чесних професіоналів у команді і го-
тові вивести країну з безнадії на шлях 
розвитку. Давайте це робити разом. Я 
знаю, що нас – чесних – більше. 

2019-ий рік буде для всіх нас вирі-
шальним. Чи стане наша армія дійсно 
сильною? Чи відродиться економіка? 
Чи запрацюють закони? Все залежить 
від того, який вибір зроблять люди. І я 
вірю, що вони не помиляться. 

Лідер партії  
«Громадянська позиція» 

Анатолій ГРИЦЕНКО. 

«Чесні у владі – сильна держава» 
Гриценко про плани на 2019 
2018 рік був важким, але ми, українці, дедалі більше 
гуртуємось навколо спільної мети – зробити країну 
сильною та заможною. Такою, до якої будуть 
прислухатись міжнародні партнери. Такою, де кожен  
з нас почуватиме себе захищеним. Такою, де кожен 
зможе себе реалізувати. Це наш обов’язок.

Жителів Тернопільщини  
стає все менше і менше…
Чисельність наявного 

населення в області, за 
оцінкою, на 1 листопада 

2018 року склала 1046,9 тисяч 
осіб, у тому числі в міських 
поселеннях – 473,4 тисячі, в 
сільській місцевості – 573,5 
тисяч.

Упродовж січня-жовтня цього 
року чисельність населення зменши-
лася на 5422 особи.

Природний рух населення в 
січні-жовтні 2018 року, порівняно з 
відповідним періодом попередньо-
го року, характеризувався змен-
шенням кількості народжених на 

620 дітей та збільшенням кількості 
померлих на 140 осіб. Про це пові-
домляє Головне управління статис-
тики у Тернопільській області.

Айла, Ннека Шімаманда, 
Джексон Етагене,  

Пребі Джесая – 
такі імена своїм дітям 

дають батьки  
на Тернопільщині

У січні-жовтні цього року 
дітям часто давали імена, 
пов’язані з датами іменин 

за християнським календарем: 
у січні-лютому – Тетяна; у 
травні – Юрій; у липні – Павло; 
у липні-серпні – Ольга та 
Володимир.

Нетрадиційними для українців 
були імена: чоловічі – Дамир, Дамір, 
Даніель, Демір, Домінік, Карім, Мар-

тин, Мартін, Рувім, Симеон. Жіночі – 
Данелія, Домініка, Емма, Естер, Іла-
рія, Магдалена, Мілена, Мія, Ніколь, 
Суламіта.

Незвичні імена: чоловічі – Адам 
Таха, Амфілохій, Джексон Етагене, 
Діяр, Еммануель, Пребі Джесая, Ріад. 
Жіночі – Айла, Асу, Версавія, Даліла, 
Джівана, Катерина Зейнеп, Кірія, Нея, 
Ннека Шімаманда, Тавіта. Про це по-
відомляє Головне управління статис-
тики у Тернопільській області.
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За попередніми результатами виборів, які 
відбулися у новостворених об’єднаних 
громадах нашого краю, дванадцять 

кандидатів у депутати від Радикальної партії 
Олега Ляшка отримали незаперечну довіру 
виборців та представлятимуть їх інтереси у 
самоврядних органах влади.

- Голосуючи за кандидатів від РПЛ, люди голосували 
за назрілі радикальні зміни в Україні, області, у кожному 
місті, містечку чи селі. І це – закономірно. Адже тільки 
наша партія має конкретну програму виходу України з 
системної кризи, чіткий поетапний план розвитку її еко-
номіки і на цій основі – зростання соціальних стандартів 
та значне покращення життя українців.

Я щиро дякую всім, хто 23 грудня прийшов на вибор-
чі дільниці, щоб засвідчити свою активну громадську 
позицію. Особлива вдячність моїм землякам – меш-
канцям Білецької об’єднаної територіальної громади, 
які, попри шалений тиск влади, залякування і масове 
використання адмінресурсу під час виборчого проце-

су, віддали свої голоси саме за тих, хто, як ніхто інший, 
зможуть послідовно та принципово захищати їх інтер-
еси. За результатами волевиявлення громади семеро 
кандидатів від Радикальної партії Олега Ляшка стали 
сільськими депутатами. 

Така потужна підтримка – результат спільної бороть-
би людей і нашої радикальної команди за долю об’єднаної 
громади ще на етапі її створення. Тоді ми разом зуміли за-
хистити вибірмешканців Білої, Плотичі, Глибочка, Горіш-
нього і Долішнього Івачевів, Ігровиці та Чистилова. 

Захистили – розбудуємо! Саме на вирішення цього над-
важливого завдання на Тернопіллі будуть спрямовані зу-
силля новообраних депутатів від РПЛ у радах Білецької, 
Копичинецької та Гусятинської ОТГ, нашої територіальної 
організації та всієї Радикальної партії Олега Ляшка. 

Радикальні зміни назріли! Їх підтримали люди. Тож 
– до праці!

З повагою, Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, 
голова Тернопільської територіальної

 організації РПЛ.

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: «На Тернопіллі 
люди проголосували за радикальні зміни» 

Уже втретє 
місто накрило 
«КіноХвилею». 

Чотири дні, сотня 
кінопоказів, майстер-
класи, тренінги, а  також 
зустрічі з відомими 
українськими режисерами 
та акторами. Багато 
з них розповідали в 
Тернополі про свої фільми. 
Наприклад, актриса Ірма 
Вітовська презентувала 
містичний трилер «Брама», 
у якому зіграла дивакувату 
88-річну бабу Прісю, яка 
живе у Чорнобильській 
зоні відчуження, час від 
часу вживає рідкісні 
галюциногенні гриби та 
спілкується з різними 
істотами.

Всеукраїнський форум «Кіно-
Хвиля» започаткували в Терно-
полі три роки тому. Основна ідея 
полягала в тому, аби українські 
глядачі познайомилися з україн-
ським кіно та мали змогу «вжи-
ву» побачити тих, хто його сьо-
годні творить. За цей час форум 
виріс із невеличкої ініціативи до 
повномасштабного фестивалю. 
Останніми роками відбувається 
бурхливий розвиток і україн-
ського кінематографу: знімають 
нові стрічки, які показують у 
найбільших кінотеатрах по всій 
Україні. Тернополяни й гості 
міста мали змогу зануритися в 
новий світ українського кіно з 19 
до 22 грудня. І не лише в якості 
глядачів, а й безпосередніх учас-
ників, долучившись до кастингів 
і зйомок.

– Нам було дуже важливо, 
що під час третього кінофоруму 
до нас приїхали і кінокритики, і 
представники асоціації кінотеа-
трів, багато режисерів, - розповів 

голова Тернопільської кіноко-
місії Леонід Бицюра. – Ми пере-
коналися, що такого форуму не 
вистачало в Україні. Форуму, де 
знайомляться між собою режи-
сери, продюсери, актори, продю-
серські центри. Протягом чоти-
рьох днів ми мали багато цікавих 
дискусій, і добре, що Тернопіль 
стає майданчиком комунікацій, 
що рухає вперед українське кіно. 

Цьогоріч у «КіноХвилі» були 
задіяні більше десяти локацій 
у різних куточках Тернополя. 
Це і уже звичні «Палац кіно», 
Український дім «Перемога», а 
також бібліотека-музей «Літе-
ратурне Тернопілля», «Центр 
науки Тернополя», зала «Просві-
ти», студія благодійного фонду 
«MagneticOne.org», будинки куль-
тури «Кутківці» та «Пронятин», 
КП ЦДМІ ім. Довженка. Тради-
ційний символ кінофестивалів 
– червону доріжку – розгорнули 
в кінотеатрі «Сінема Сіті». На 
зустріч із глядачами прийшли 
актори, режисери, продюсери, 
кінокритики, після чого відбувся 

одночасний показ найсвіжіших 
українських стрічок. Це роман-
тична комедія «Секс і нічого 
особистого», в якій знявся наш 
земляк, шоумен Сергій Притула, 
фільм режисера Сергія Лозниці 
«Донбас», уже згаданий фільм 
«Брама» і сімейна комедія «При-
годи S Миколая» з українським 
богатирем Василем Вірастюком. 
Також у рамках форуму відбувся 
прем'єрний показ української 
детективної комедії «11 дітей з 
Моршина». Фільм про те, як куп-
ка дітлахів з української курорт-
ного містечка вирішили пограти 
в дорослі ігри і організувати афе-
ру століття, сподобався малень-
ким глядачам.  А для тих, хто за-
хоплюється коротким метром, у 
тернопільському «Палаці кіно» 
влаштували показ десятків ко-
роткометражних фільмів. 

– Нам важливо, щоб люди 
знали про українське кіно, зна-
ли тих, хто його створює, мали 
можливість особисто з ними по-
спілкуватись, і цей майданчик 
дає таку можливість. Крім того, 

тут збирається багато представ-
ників кіноіндустрії, відбуваєть-
ся велика кількість дискусій. Це 
стає важливою індустріальною 
подією, – розповів голова Дер-
жавного агентства України з пи-
тань кіно Пилип Іллєнко.

Запам’яталася третя «Кі-
ноХвиля» і рекордами.  У пер-
ший день форуму 10 команд 
мультиплікаторів, об'єднаних 
студією дитячої анімації «Руда 
Миша»,  творили фрагменти од-
ного мультфільму разом. Темою 
анімації обрали добрі справи 
козаків. Всього до зйомок до-
лучилися близько 30 хлопчиків 
і дівчаток. Їхнє творіння зане-
сли в «Книгу рекордів Тернопо-
ля» у номінації «Нaймaсовніше 
одночaсне створення мультфіль-
му дітьми зa допомогою мобіль-
них телефонів».

Зробили організатори і пода-
рунок філателістам. Минулоріч 
на форумі презентували серію 
марок «Кіномитці Тернопільщи-
ни». Цього року знову підготу-
вали філателістичну продукцію. 
Спеціально до форуму виготови-
ли поштові марки та конверти, 
присвячені вітчизняному кіно.

Тернопіль не лише пропагує 
українські фільми, а й активно 
долучається до їх творення. За 
словами Леоніда Бицюри, міс-
тяни радо допомагають під час 
зйомок. Для налагодження вза-
ємодії всіх дотичних до кіноін-
дустрії сфер, що має активізува-
ти розвиток кіновиробництва в 
усій країні, на форумі започатку-
вали гільдію підтримки україн-
ського кіно. Це перший спільний 
проект кінокомісій України. А 
першими учасниками гільдії ста-
ли шість партнерів з Тернополя, 
серед них – місцеві кафе, бібліо-
теки та музичне училище.

В останній день форуму під-
вели підсумки 2018 кінематогра-
фічного року не тільки в Тернопо-
лі, а й у всій Україні. І – відкрили 
2019 новий кінематографічний 
рік. Як відзначили гості форуму, 
аби українське кіно розвивалось, 
передусім потрібно, щоб його по-
любили українські глядачі. Тож 
гайда в кінотеатри – останніми 
роками серед голлівудських і єв-
ропейських стрічок усе частіше 
з’являються цікаві та якісні ві-
тчизняні фільми.

Юлія ТІЩЕНКО.

СОТНЯ ФІЛЬМІВ ЗА ЧОТИРИ ДНІ: 
як Тернопіль жив у режимі кіно 
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 Тренування – щодня! 
Христині та Володимиру - 8 років, 

вони навчаються в третьому класі. Ва-
лерії та Максиму –  11, вони шестиклас-
ники. Вперше в історії клубу «Grande» 
дві пари отримали найвищу нагороду  
у наймолодших категоріях. За словами 
їх тренерів, це результат наполегливої 
і активної командної роботи. Діти го-
тувалися до чемпіонату світу кілька 
місяців. 

- Ми почали підготовку з літніх збо-
рів у серпні, - розповідає Катерина Мул-
ляр. – Вивчили нові танці і розробили 
програму тренувань. З кінця жовтня 
займалися щодня по дві години. 

Батьки зізнаються, що дітям витри-
мати такий ритм було непросто. 

- Після школи на тренування, так 
само заняття на вихідних. Це був справ-
жній марафон, - розповідає мама Хрис-
тини Світлана Щур. – Пишаюся донь-
кою, яка, незважаючи на підготовку до 
чемпіонату, встигала успішно вчитися 
в школі. Вона така маленька, але в неї 
вже формується сильний характер і 
цілі в житті. 

- Я навіть не уявляю, як Валерія ви-
тримувала такий ритм, - додає Наталя 
Гресько. – Уроки, тренування, підсум-
кові контрольні. Зараз діти готуються 
до традиційного свята, яке «Grande» 
організовують двічі на рік – взимку і 
влітку. У доньки температура, а вона 
каже – як я не піду на репетицію? Я 
дуже рада, що в дитини є улюблена 
справа і вона отримує задоволення від 
того, що робить. 

Перемога на змаганнях стала 
справжньою несподіванкою для дітей 
і батьків.

- Наші діти найбільше раділи, що по-
траплять у «Діснейленд», - розповідає 

Наталя Скубенко. – На конкурси вони 
їздять часто. Тому до змагань у Парижі 
не ставилися з особливим хвилюван-
ням. Готувалися, як завжди. Ми ж щиро 
за них вболівали, але на перше місце не 
сподівалися. 

- Ми знали рівень наших пар і очі-
кували хороших результатів, - каже Ка-
терина Мулляр. – Але перемога – це не 
лише ґрунтовна підготовка, а й сукуп-
ність багатьох інших факторів. Тут важ-
ливий як настрій, так і стан здоров’я 
самих танцюристів, чи змогли виспати-
ся, чи не перенервували напередодні. 
Інколи на паркеті трапляються найаб-
сурдніші ситуації, які можуть коштува-
ти комусь з учасників перемоги. 

Без танців 
не уявляють життя

Христина почала танцювати з трьох 
років, Володя з чотирьох, Валерія та 
Максим серйозно зайнялися танцями 
у першому класі. Жодного з них батьки 
не примушували займатися. Кажуть, 
дітям подобалося танцювати, тому й 
водили їх на заняття. Однак навіть не 
підозрювали, що це захоплення стане 
важливою частиною їхнього життя. 

- Ідеальний вік, щоб розпочати за-
йматися танцями, - 6-7 років, - каже 
Катерина Мулляр. – Тоді дитина вже 
розуміє, що вона робить, чого її навча-
ють. Тому Христина і Володя є, швидше, 
винятком із правил. 

Сьогодні мами з усмішкою пригаду-
ють, як привели дітей у танцювальний 
клуб. 

- Валерія вперше пішла на танці 
у чотири роки, - розповідає Наталя 
Гресько. – Але ходила тільки три дні і 
відмовилася. А коли в першому класі 
разом з кількома однокласниками зно-

ву пішла на танці, то їй сподобалося і 
ходила на заняття з радістю. У нас був 
період, коли лікарі заборонили Валерії 
танцювати і навіть йшла мова про те, 
щоб залишити танці повністю – у донь-
ки вроджена вада серця. Вона дуже пе-
реживала, плакала. Після консультацій 
з медиками та обстежень ми виріши-
ли, що будемо займатися. Валерія була 
дуже щаслива. 

- Мої сини-двійнята змалку дуже 
любили танцювати, - розповідає Ната-
ля Скубенко. – До того ж у чотири роки 
на інші гуртки ще не брали, тому ми їх 
записали на танці. 

- Христя також страшенно любила 
змалку танцювати перед зеркалом, - 
додає Світлана Щур. – Досі завжди так 
тренується. Коли ж ми почали займати-
ся, їй дуже сподобалося. 

Танцювальні пари – особливий світ. 
Перемоги на конкурсах залежать і від 
зовнішнього вигляду, і від взаєморозу-
міння і відносин між партнерами. 

- Валерія і Максим – однокласни-
ки, - розповідає Наталя Гресько. – Ми 
разом записалися у клуб і досі танцю-
ємо разом. Вони обоє дуже емоційні. І 
сваряться, і миряться. Але чудово ро-
зуміють одне одного і завжди на одній 
хвилі. Був період, коли тренери хотіли 
поміняти їм партнерів, то вони дуже 
переживали і просили не розлучати їх. 

- Христя і Володя спершу мали ін-
ших партнерів, - пригадує Наталя Ску-
бенко. – А потім їх поставили разом у 
пару. Вони дуже підходять одне одному, 
мають схожі темпераменти. Обоє спо-
кійні, добре розуміють одне одного. 

Хобі, що вчить 
самостійності 

та відкриває світ
Маленьких чемпіонів після перемо-

ги з особливими емоціями зустрічали 
рідні, друзі, однокласники. У школі ві-
тали з повітряними кульками і плака-

тами, солодощами, подарунками. 
- Нас впізнавали і вітали у банку, 

в кафе, - додає Катерина Мулляр. – 
Надзвичайно приємно було, що люди 
підтримують і вболівають за наших 
танцівників. Така емоційна підтримка 
дуже важлива. Тоді діти розуміють, що 
їхні старання і праця не марні. 

Танці – це чудове хобі і для хлопчи-
ків, і для дівчаток - в один голос заяв-
ляють і батьки, і тренери

- Діти вчаться самостійності, орга-
нізованості, - каже Наталя Скубенко. 
– Вони завжди вчасно роблять уроки, 
адже потім треба йти на тренування. 

- А ще під час поїздок на конкурси 
ми завжди плануємо час так, щоб по-
гуляти містом, побачити цікаві місця, 
- додає Наталя Гресько. - За роки, що 
займаємося танцями, разом з Валері-
єю об’їздили всю Західну Україну, були 
в Одесі, Києві, тепер побували в Пари-
жі. Для дітей, розвитку їх світогляду це 
дуже важливо.

- Танці – це абсолютно інший світ, - 
каже Катерина. - У ньому є свої плюси 
і мінуси. Але це однозначно позитив-
не середовище людей, які мають ціль, 
поважають і підтримують одне одно-
го, вчаться доводити вправу до кінця. 
В них виховується естетичний смак, 
любов до музики, до життя, до подо-
рожей. 

Маленькі танцівники сьогодні ак-
тивно тренуються, планують нові по-
їздки і конкурси на наступний рік. Ка-
жуть, на досягнутому зупинятися не 
планують. Мріють відвідати ще багато 
країн і здобути нові нагороди. 

«Наш ДЕНЬ» щиро вітає чемпіонів і 
бажає їм позитивних емоцій, здійснен-
ня мрій, натхнення, наснаги і багато 
нових перемог. 

Тернопільські танцюристи 
стали кращими у світі

Шлях до перемоги, пригоди у Парижі та секрети успіху чемпіонів
«Наш ДЕНЬ» уже повідомляв, що на чемпіонаті світу з танців «World 

Dance Council» в Парижі дві тернопільські пари: Христина Щур та Володи-
мир Захаренко і Валерія Гресько та Максим Рапацький стали чемпіонами 
світу з бальних танців у своїх вікових категоріях. Також Христина Щур 
та Володимир Захаренко здобули третє місце за виконання латинської 
програми. Обидві пари – вихованці танцювального клубу «Grande». Їх тре-
нери Катерина та Олександр Мулляри, а також батьки чемпіонів розпо-
віли «Нашому ДНЮ» про підготовку до змагань, паризькі пригоди та як 
танці змінюють життя.

Наша гордістьНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Юлія 
ТОМЧИШИН.

nday.te.ua
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Україна Світ
На роботу до німців:  

хто з українців зможе 
заробити 3300 євро?

Після спрощення німецького трудо-
вого законодавства для українців ФРН 
стане одним із найбільш цікавих рин-
ків, каже Василь Воскобойник, голо-
ва Всеукраїнської асоціації компаній 
із міжнародного працевлаштування. 
Проте він не прогнозує буму після набут-
тя чинності нового ліберального закону. 
Це пов’язано з іспитом на знання німець-
кої мови на рівні вільної розмовної та з 
вимогою наявності професії, підтвердже-
ної дипломом. У Німеччині затребува-
но 62 спеціальності: від кваліфікованих 
будівельників, зварювальників, токарів 
- до лікарів і доглядальниць. Щодо зарп-
лат у країнах, куди їдуть українці, се-
редня платня в Росії складає 550 євро, у 
Польщі - 1100 євро. У Східній Німеччині 
- 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300. 
В Україні - 9218 гривень або приблизно 
280 євро. І ту далеко не всі отримують. Ні-
меччина ж пропонує у 10-12 разів більше. 
Швидше за все, у ФРН поїдуть ті, хто досі 
працював у Польщі та в Росії.

Московити дуже шкодують  
за «совком»

Число росіян, які шкодують про роз-
пад Радянського Союзу, досягло макси-
муму за 10 років і склало 66 відсотків, 
свідчить опитування «Левада-центру». 
Частіше за інших про розпад СРСР жалку-
ють люди старші 55 років, але такі настрої 
зростають і серед молодих росіян у віці 18-
24 років. Серед головних причин, чому ро-
сіянам не вистачає СРСР, опитані назвали 
те, що в 1991 році була зруйнована єдина 
економічна система, а люди втратили по-
чуття приналежності до великої держави. 
Кожен третій також сказав про зростан-
ня взаємної недовіри і жорсткості. А про 
сталінізм, доноси і переслідування в часи 
НКВД-КДБ, репресії забули?

У Польщі народила  
11-річна українка

У польському Гданську 11-річна 
дівчинка з України народила дитину. 
До лікарів у містечку Скаршеви По-
морського воєводства доньку привела 
матір. Дівчинка скаржилася на погане са-
мопочуття. Після обстеження виявилося, 
що вона вагітна. Лікарі повідомили про 
це поліцію та прокуратуру, пише «Gazeta 
Wyborcza». Вагітну госпіталізували до лі-
карні у Гданську, де вона й народила ди-
тину. Мати та донька переїхали в Польщу 
у вересні, повідомив прокурор окружної 

прокуратури у Гданську Маріуш Душин-
ський. За попередньою інформацією, 
мати на час своєї поїздки в Польщу зали-
шила доньку під опікою 63-річного спів-
мешканця. Поки невідомо з якої області 
вони приїхали. Слідство має з’ясувати на 
території якої країни стався злочин. Від 
цього залежить хто розслідуватиме спра-
ву: правоохоронці Польщі чи України.

Скільки журналістів  
убили цьогоріч

Цьогоріч убили 80 штатних журна-
лістів та журналістів-фрілансерів. Ще 
348 сидять у в’язницях, а 60 - у заруч-
никах. Про це йдеться в огляді насиль-
ства щодо журналістів, який підготувала 
організація «Репортери без кордонів». 
Кількість убивств штатних журналістів, 
порівняно з 2017 роком, зросла із 55 -  63. 
«Насильство проти журналістів досягло 
безпрецедентних рівнів цього року, си-
туація критична», - наголосив генсек «Ре-
портерів без кордонів» Крістоф Делуар. 
За його словами, це наслідки ненависті, 
яку привселюдно озвучують високопо-
садовці. «Ненависть до журналістів, яку 
озвучують, а інколи дуже відкрито про-
повідують несумлінні політики, релігійні 
лідери та бізнесмени, має трагічні наслід-
ки», - наголосив він.

Латвія відкрила секретні 
документи КДБ

Національний архів Латвії відкрив 
доступ до частини картотеки КДБ, по-
відомляє «Delfi». До картотеки агенту-
ри КДБ в Латвійській РСР входять імена 
активних у кінці 1980-х років агентів і 
виключених. Також 1-й відділ КДБ (роз-
відка) вносив у цей архів дані про осіб, 
які планували виїхати з СРСР за кордон 
та імена кандидатів для вербування у 
разі війни або непередбаченої ситуації. 
Оприлюднена й картотека «позаштат-
них оперативних працівників КДБ», 
які на громадських засадах надавали 
чекістам «допомогу». І вже виявилось, 
що найвища посадова особа Російської 
православної церкви в Латвії та інші її 
співробітники співпра-
цювали з КДБ. 

Порошенко підписав закон  
про надання статусу 
ветеранам ОУН-УПА

Президент Петро Порошенко під-
писав закон про внесення змін до за-
кону «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», пові-
домляє сайт Верховної Ради. Відтепер 
учасниками бойових дій визнаються бій-
ці УПА, які брали участь у боротьбі про-
ти німецько-фашистських загарбників 
у 1941-1944 роках, які не вчинили зло-
чинів проти людства та були реабіліто-
вані. До цього часу вони не мали статусу 
ветеранів та відповідної держдопомоги. 
Порядок надання статусу учасника бойо-
вих дій встановлюватиме Кабмін. Закон 
набуде чинності через три місяці з дня 
його опублікування.

Наша країна - світовий лідер 
за боргами перед МВФ 

За період незалежності Україна 70 
відсотків часу перебуває під програ-
мою МВФ. Це означає, що країна завжди 
живе у кризі, попри співпрацю з Фондом, 
заявив у ефірі телеканалу ZIK економіст 
Віктор Скаршевський. Україна співп-
рацює з МВФ із 1994 року. У найближчі 
п’ять років треба повернути МВФ $8,5 
мільярдів. Днями Україна отримала від 
МВФ $1,4 мільярди кредиту. Далі кошти 
виділятимуть кожні півроку. «І Україна 
у світовому рейтингу найбільших борж-
ників перед МВФ підніметься з третього 
місця - на друге. На першому місці Ар-
гентина, на другому - Греція, але в Гре-
ції немає програми з МВФ, тому Україна 
- світовий лідер за боргами перед МВФ», 
- заявив експерт. 

Управлінцям «Укрзалізниці» 
підвищать зарплату, 

а пасажирам - тарифи
У 2019 році середньомісячні витра-

ти на оплату праці адміністративно-
управлінських працівників АТ «Ук-
рзалізниця» в середньому зростуть 
більше, ніж утричі: з 44,2 тисяч гри-
вень -  до 144,7 тисяч на одну люди-

ну. Рядовим працівникам платня в се-
редньому зросте на 2 тисячі: з 10500 
гривень - до 12443. Як інформує Центр 
транспортних стратегій, про це йдеться 
у проекті консолідованого плану «УЗ» на 
2019 рік. Середньомісячна зарплата чле-
на наглядової ради АТ «УЗ» збільшиться 
вдвічі: з 252,6 тисяч гривень - до 505,3 
тисяч. Членам правління підвищувати 
платню не будуть, вона складе, як і в 
2018 році, 1,8 мільйонів гривень на мі-
сяць. А от пасажирам підвищать вартість 
квитків. 

За роки війни Донбас 
перетворився на мертву 

економічну зону
Регіон повністю знищений, підпри-

ємства функціонувати не можуть, ска-
зав політолог Кирило Сазонов у ефірі 
«Перші про головне. Коментарі». За 
п’ять років війни шахти і заводи на Донба-
сі окупанти перетворили на купу брухту. 
«Регіон розорений, практично усі шахти 
затоплені, а підприємства розтягнені на 
брухт. Регіон вже не може працювати», - 
наголосив Сазонов. Роботи там дуже мало. 
Нормальною вважається зарплата у 5-6 
тисяч рублів - приблизно 2-3 тисячі гри-
вень. У Донбас гроші закачує Росія - соці-
альною допомогою, а Україна - пенсіями. 
«Найбільш поширений вид спорту там - 
пенсійний туризм», - додав політолог.

Україна не втратить 
безвізовий режим

Україна виконує критерії безвізової 
лібералізації, хоча ще повністю не за-
вершила цю роботу. Основні проблеми, 
які можуть стати на заваді українському 
«безвізу», - неврегульована міграція та 
корупція. Про це зазначила Єврокомісія 
у своєму річному звіті, повідомляє «Єв-
ропейська правда». Зокрема, у Єврокомі-
сії викликають занепокоєння мігранти 
з України, які залишаються в країнах ЄС 
без права на те. Але значно більшою про-
блемою є корупція, відмивання грошей 
та організована злочинність. ЄС також за-
непокоєний атаками на активістів. Крім 
того, Єврокомісія наполягає на створенні 
функціонуючої системи для перевірки 
декларацій держслужбовців, якої у нас 
зараз не існує. І рекомендує запустити 
роботу Антикорупційного суду. 

З нового року ліки можна 
повертати до аптек

Із 1 січня кожен українець зможе 
повернути до аптек невикористані 
ліки й отримати назад гроші. Про це 
заявила в. о. міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун. Аптека має переві-
рити, чи не були вони відкриті, викорис-
тані і чи не пошкоджена упаковка. Контр-
олюватиме процес Держлікслужба.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.

«Батьківщина» пере-
могла на виборах в ОТГ, 
які відбулися 23 грудня, 
і, за попередніми підра-
хунками, отримала 35,7%  
голосів виборців.

Про це повідомила лідер 
партії Юлія Тимошенко на 
прес-конференції в Києві, ого-
лошуючи попередні результа-
ти місцевих виборів.

«Абсолютне перше місце 
з великим відривом посіла 
«Батьківщина» - 35,7%. На 
другому місці з результатом 
22,7% - Блок Петра Порошен-

ка. Ці вибори - остання велика 
репетиція перед президент-
ськими виборами. Це остан-
ня справжня соціологія, де 

не міряють ви-
падково думки 
якихось людей, 
де соціологію ра-
хують конкретно 
по бюлетенях», - 
зауважила Голо-
ва партії.

За її словам, 
«Батьківщині» 
вдалося досягти 
перемоги попри 
шалений адміні-

стративний ресурс.
Так, партія «Батьківщина» 

від виборів до виборів лише 

збільшує народну підтримку. 
Так, політична сила Юлії Тим-
ошенко перемогла в кожній 
з 7 хвиль виборів в ОТГ, здо-
бувши 30% від кількості де-
путатів, обраних від партій. 
А також у цілому демонструє 
переконливу динаміку.

«Ми починали з 5,68% у 
2014 році, у 2016-2017 роках 
- 28,6%, а на останніх виборах 
ми вже маємо 35,7%», - сказа-
ла вона.

Юлія Тимошенко пишаєть-
ся своєю командою, «яка може 
протистояти будь-якій навалі 

влади і таким масштабним по-
рушенням»

Як відомо, у неділю, 23 
грудня, відбулися перші ви-
бори депутатів сільських, 
селищних, міських рад ОТГ і 
відповідних сільських, селищ-
них, міських голів у 77 ОТГ в 
13 областях України. Участь у 
них взяло 445 тисяч виборців.

До слова, на теренах Тер-
нопільщина за висуванців 
«Батьківщини» проголосува-
ло 23,7 відсотка виборців і це 
перше місце серед усіх партій 
Тернопілля. 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «Батьківщина» здобула 
беззаперечну перемогу на виборах в ОТГ» 
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Струни серця

Ще ніколи Марія не відчу-
вала себе такою самотньою. І 
наче велика рідня є у неї, та й, 
зрештою, сім’я. Щоправда, єди-
на донечка із зятем та внуч-
кою мешкають у сусідньому 
місті. Та хоч щодня зідзвоню-
ються і годинами говорять по 
телефону, із настанням сутін-
ків до неї приходить ота само-
тність. Марія з острахом  і не-
бажанням очікувала ночі, зна-
ла, що вона, як і попередні, 
буде безсонною.

Мучило її оте безсоння вже 
кілька місяців, відтоді, як не 
стало її коханого чоловіка, лю-
дини, з якою понад тридцять 
років жили душа в душу, без 
якої не мислила свого життя.

Зарано пішов із життя Пе-
тро, ой, зарано. Вони ще стіль-
ки мрій нереалізованих мали. 
«От докінчимо із будівництвом 
хати і повезу я тебе, Марієчко, 
на відпочинок. Хіба ж ми не за-
служили на нього – ціле життя 
гнемо спини у тому селі, де ро-
бота, здається, ніколи не закін-
чується – з досвітку і до смер-
кання». Так не раз повторю-
вав її Петро. Щоразу згадуючи 
ці слова, немов живий, вири-
нав у пам’яті світлий образ її 
чоловіка. Завжди усміхнений, 

з ледь посивілими скронями, 
але статечний і красивий Пе-
тро був взірцем у селі для ба-
гатьох. Він ніколи не злився, 
не кричав, нікого не ображав. 
Усі його любили і поважали, а 
підступна хвороба не переби-
рала – за якихось кілька міся-
ців перетворила його на сво-
го раба, забравши рум’янець із 
тепер уже спохмурнілого лиця. 
Він згас, як та свічка, залишив-
ши по собі теплі спогади, а ра-
зом з ними – пекучі рани від 
болю, які не в змозі загоїти на-
віть час.

Отак день за днем за інерці-
єю жила Марія. Сенс свого жит-
тя тепер вбачала у донечці, зя-
теві, якого сином називала, і 

онучці. Але чому ж їх так дов-
го нема, чи не трапилось, бува, 
чого? Сьогодні ж п’ятниця, а в 
той день вони щотижня після 
роботи приїжджають на вихід-
ні…

Роздуми про найгірше, яке 
завжди першим спадає на дум-
ку, непокоїли і без того неспо-
кійне серце Марії. Не встигла 
взяти до рук мобільний теле-
фон, як у ньому роздався дзві-
нок.

– Мамусечко, ми сьогодні 
не зможемо приїхати, але за-
втра зранечку будемо в тебе, 
– захекавшись, швидко прого-
ворила доня.

Ну от, подумала про себе 
Марія, ще одна безсонна ніч 

попереду. Ще одну ніч прожи-
ти без онучки, яка, мов те ма-
леньке сонечко, освітлює со-
бою всю хату.

Довга ніч закінчилася. Ма-
рія розсунула штори, щоб про-
мінчики сонця зігріли і звесе-
лили її похмуру кімнату.

– Ба-бу-ся, – почувся зна-
двору протяжний, ніжний і та-
кий знайомий голосочок. – Я  
будю в тебе зити. А сце в мене 
буде маленький блатик…

– Ну що ти всі секрети отак 
з порога видаєш, – лагідно на-
кивала пальцем на донечку 
мама. І вже до Марії: – Мамо, 
якщо ти не проти, ми будемо 
жити з тобою. А у нашу квар-
тиру квартирантів поселимо. 
Тобі веселіше буде, а нам свіже 
повітря потрібне, а ще… твоя 
допомога. Бо з двома дітками, 
боюсь, одні не впораємось.

Марія усміхнулася і при-
горнула своїх найдорожчих. 
Чи не вперше за той час, відко-
ли не стало Петра, відчуття са-
мотності покинуло її. Вона має 
для кого жити і це, мабуть, те-
пер її найбільше щастя…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

*    *    *
Квітне на морозі вишиття
Випране перед святами.
Сніг огорнув світ 
У срібну різдвяну фольгу.
Щось шепочуть ангели 

на покутті,
Тихо вітер ступає в садку.  
Надвечір’я запахло димом, -
Розпалили у хаті піч. 
Зорі щедро засівають небо - 
Холодною буде ніч. 
Йдуть казки стежками білими, 
Щоб погрітися біля тепла.
- Жила на землі дивна дівчинка,
В неї мрія чарівна була…
…Дитинство у сни 

водить мама,
Під подушкою спогад лишає…
В новоріччя бувають дива - 
Рідні душі з Небес прилітають…

*    *    *
Душа летить до рідного Різдва, 
В обійми коляди і запаху 

дитинства,
Де мама ставить 

на покутті дідуха,
Й кутю для душ… 

і тихо молиться…
Де мама ще жива…
Де пахнуть калачами сіни і дими, 
Де біля печі кіт Мурко дрімає…
А світ пречистий - замели сніги,
Мороз малює ангела на склі,
І він в різдвяну ніч злітає…

Ольга ЧОРНА.
*   *   *

Рокам не вірю вже на слово.
Ідуть, біжать, летять кудись.
Чомусь здається, помилково
В твою шлею вони впряглись.
І хоч не цьвохкаю, щоб чвалом...
Не загалакаєш свій час.
Невже багато? Дрібка, мало...
На час немає часу в нас.

РАНКОВИЙ БЛЮЗ
Тліють морози роздмухані,
Хоч і немає ще за...
Сплять тротуари нерухані,
З даху сльоза не щеза.
В музику тиші запрошує
Пара ялин-чарівниць,
А живопліт припорошений
Блима очима синиць.

Володимир КРАВЧУК.
*   *   *

Вже наші коси посріблились,
І десь набрались сивини, 
Вже наші діти одружились, 
І нам онуків принесли. 
Роки так швидко вдаль промчали, 
Махнули як птахи крильми, 
Ми вже з тобою інші стали, 
Уже не ті з тобою ми. 
Та у душі ми залишились
Такими як були тоді,
І наші мрії не змінились,
Ми ніби й досі молоді. 
І серце любить і кохає
Безмежно, вірно, навіки,
А вік наш значення не має,
І не підвладні нам роки...
Будемо вірити, любити, 
До цього прагнемо щодня, 
Бо без любові як нам жити?
Ми любимо і ти, і я!

Іван КУШНІР.

На життєвих 
перехрестях

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного аматорського  
етно-фолькльорного обрядового ансамблю «Корса» із села Конюхи  
Козівського району - Надія Процик, Віра Глух та Стефанія Городецька.

- Головний принцип підбору 
історії – патріотизм і любов до 
України. А ще всі сюжети мають 
бути правдивими, - каже редак-
тор та засновник збірки Василь 

Піддубний. 
В збірці є різні розповіді: 

одні трагічні, де поруч з геро-
ями смерть і каліцтва («Дівчи-
на з Рубіжного», «Сашко», «420 

метров»), інші – про почуття на 
війні («Світанок миру», «Істо-
рія однієї сорочки»), про волон-
терську діяльність («Малень-
кі піщинки - сила»), навіть ве-
селі та кумедні («Хорошиерус-
ские», «Ловля»). Серед авторів 
– троє жителів Тернопільщини: 
військовослужбовці Володи-
мир Базар та Ірина Скасків, во-
лонтер Оксана Бурега. За слова-
ми Ірини Скасків, яка долучила-
ся до проекту після прочитання 
першої збірки, кожна така книга 
– це «книга-біль, книга-сповідь, 

книга, яку треба читати всім не-
байдужим».

Наразі вийшли друком дві 
частини тритомника, які можна 
замовити у співавторів та упо-
рядника збірки, які є учасника-
ми групи «Слово про війну» у 
мережі Facebook.

Максим СКАСКІВ.

Під вечір почало 
підмерзати. Оксана 
вийшла з бібліотеки 

і мало не впала на сходах. 
Чобітки дівчину зовсім не 
слухались. 

Тротуаром ступала обереж-
но. Задумалась про одногрупни-
ка Маркіяна, який через свої за-
лицяння дихнути не дає, і… опи-
нилася в обіймах високого, міцно-
го парубка.

- Ой! - знітилася, а потім засмі-
ялася дівчина.   

- Назаре, ти упіймав зиму у 
квітчастій хустині, - пожартував 
товариш Оксаниного «рятівни-
ка». - Ми вас не відпустимо саму, 
проведемо, куди треба. А ви за це 
скажете своє ім’я.   

- Оце знайшли таємницю. 
Оксана я.

- Актриса? З фільму «Вечори 
на хуторі біля Диканьки»? А я га-
даю: на кого ж ви схожа?

- Студентка, а не актриса, - за-
сміялася дівчина. - На історично-
му вчуся в педінституті. 

- Тримайтеся за мою руку. 
Але Оксана узяла під руку На-

зара…
…Її дівчата-однолітки носи-

ли шапки. Модно. А Оксана люби-
ла хустки. Вони їй личили. У квіт-
частих хустинах дівчина справді 
була схожа на актрису з гоголів-
ських «Вечорів…». Ще й ім’я одна-
кове. 

Подруги, які бачили, як тен-
дітна Оксана дріботіла біля На-
зара, запитували, де натрапила 
на такого здорованя. Щоправда, 

дівчатам більше подобався його 
товариш. Симпатичний. А здоро-
вань якийсь простакуватий. 

- Він мені побачення призна-
чив.

- Цей гарненький? - поцікави-
лась подруга Марійка.

- Ні, цей височенький. 
- Тоді, Оксанко, знайом з його 

товаришем. Буде мій, -  засміялася 
Марійка. - Як його звати?

- Сергієм.   
…Оксана не наважувалася зна-

йомити Назара зі своїми бать-
ками. До міських хлопців батько 
ставився не вельми прихильно. 
Особливо після того, коли їхня су-
сідка Зоя привезла з міста дитину 
замість диплома. Малій уже чоти-
ри роки, а люди й досі Зойку в зу-
бах носять.

А Назарові мати радила не за-
дивлятися на вродливих дівчат, 
щоб потім не шкодувати. А Окса-
на така гарна…

Оксана з Назаром уже рік зу-
стрічаються. А Марійка з Сергієм 
тим часом до весілля готуються. 

- Дружкою в мене будеш, 
Оксанко. А Назар - дружбою в Сер-
гія. Наступна забава ваша.    

…Назар з Оксаною виходили з 
магазину. А їм на зустріч…

- Моя мама, - знітився хлопець. 
- Де ж ти таку красуню знай-

шов, сину? Вона ж на актрису по-
дібна…

- Так, мамо, - зітхнув. - На Окса-
ну, наречену Вакули.  

- Справді! Вам, красуне, ли-
чить хустина. Чому ж ти, Назаре, 
не запрошуєш дівчину в гості на 
мої пиріжки? І батько буде радий.

- Мамо, я… ви…   
…Назарові батьки гарно 

сприйняли Оксану. Не перейма-
лися, що вона сільська дівчина. І 
коли Назар провів Оксану, мати 
мовила: 

- Одружуйся на ній. Серцем 
відчуваю: славна дитина. 

- Ви ж мамо, казали, не загля-
дати на вродливих дівчат. 

- Казала… Ну, казала. Але Окса-
на… Вона добра.

- І розумна, - додав батько. - 
От, тільки дрібненька, - пожар-
тував.

…Оксана хвилювалася, коли 
їхала з Назаром до себе додому. 
Мати знала, що донька зустріча-
ється з міським хлопцем. А бать-
ко ще ні.  

Роман дивився на міцно-
го здорованя. Донька біля нього 
така маленька. 

- На руках її мусиш носити, - 
серйозно мовив Роман до хлопця, 
а очі сміялися. 

- Буду, - відповів Назар.
Коли повернулися до міста, на 

автовокзалі циганка причепила-
ся. 

- Не вірю у ворожіння, - засмія-
лася Оксана. - Неправда все це.  

- Будеш мати велике щастя і 
п’ятнадцять років самоти. Рівно 
п’ятнадцять. Ні днем більше, ні 
днем менше. 

Назар «позолотив» руку ци-
ганці, аби та відчепилася.      

…Ті, хто знав Назара й Окса-
ну, казали: про них любовні ро-
мани можна писати. Жартува-
ли: мабуть, Назар свою дружину 
на «ви» кличе. Бо так уже дмухає 
на неї. Так оберігає. На руках но-
сить. 

А він і справді носив Оксану на 
руках. Від щастя. А коли народи-
лися двійнята - Марійка з Сергій-
ком (дітей назвали на честь сво-
їх найкращих друзів), Назар і пе-
люшки прав, і каші варив, і ноча-
ми до малих вставав…

Назарова мама кликала неві-
стку донею. А сусідки аж мліли, 
коли вона хвалила Оксану. 

- Ой, Митрофанівно, дуже гар-
на ваша невістка. Певно, в шко-
лі за нею всі вчителі-чоловіки за-
глядають… 

- Артистка… Як зав’яже ту 
квітчасту хустину…   

- Треба Назарові за Оксаною в 
чотири ока дивитися. Бо, хтозна…

- Цитьте! І не заздріть! - відпо-
відала на те Назарова матір. - І не 
обмовляйте моїх дітей. Вам би та-
ких невісток. 

От, і Зойка, сусідка, при 
першій-ліпшій нагоді запитувала 
Оксану:

- Що ти знайшла в Назарові? 
Не красень. Ручища, як лопаті в 
млині. Велетень якийсь… За то-
бою ж стільки хлопців сохнуло.

…Минали роки. Час не спив 
Оксаниної вроди. І кохання. Ви-
росли Марійка з Сергієм. А Назар 
і далі дивиться на дружину та-
ким поглядом, як у той день, коли 
упіймав її у свої обійми. 

…Назара не стало зимового 
дня. 

Дуже сумувала Оксана. Її роз-
раджували дві Марії - донька і 
подруга. І два Сергії - син і Наза-
рів товариш. А вона плакала, мов 
мала дитина, яка загубила іграш-
ку, що важила для неї півсвіту. 
Для Оксани ж Назар був цілим сві-
том.     

- Як жити без нього? - запиту-
вала сама в себе. 

- Тепер зізнаюся, - мовила по-
друга, - колись ми з дівчатами 
не вірили, що ти вийдеш заміж 
за Назара. Ти ж красуня, хоч кар-
тини пиши. А потім ми вами за-
хоплювалися. Ти завжди щастям 
світилася… 

- Марусю, в Назара душа була 
світла, наче в ангела. І добра, як у 
дитини. За те й кохала. 

…Оксані часто снився Назар. 
Мабуть, тому, що її думки і спо-
гади крізь міріади зірок летіли 
до коханої душі. А ще вона часто 
звертала на вулицю, де колись зу-
стрілася з Назаром. Зупиниться. 
Згадає. Зітхне…

…Оксана відійшла у засвіти 
тихо. У сні. Навіть ніхто не очіку-
вав. Не хворіла. Звечора збирала-
ся до храму і на могилу до Назара. 
Завтрашній день - особливий для 
Оксани. День її болю і смутку. Рів-
но п’ятнадцять років тому не ста-
ло коханого. 

Оксанина душа відлетіла на 
Небеса над ранок. Ні днем раніше, 
ні днем пізніше, коли не стало На-
зара. Циганка таки щось знала… 

Ольга ЧОРНА.

Правдиві історії з фронту 
об’єднали у книгу
В Тернополі презентували видання «Слово про війну - 2»

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді 
презентували другу частину тритомника 
«Слово про війну». Ця книжка – збірка оповідок, 

написаних різними авторами (військовослужбовцями, 
бійцями добровольчих батальйонів, волонтерами 
та просто людьми, що мали хоч якийсь стосунок до 
війни). Всі історії написані на основі реальних подій, 
однак кожен автор висвітлює власні почуття, показує 
дійсність через призму свого бачення.

Сокровенне Зима 
у квітчастій хустині

Пісні лунали в році, що минає, 
І хай вони в новому році також зазвучать…
Співає «Корса» про любов до свого краю,
Про Україну, козаків, дівочу золоту печаль… 
У їх піснях так радості багато,
А часом в слові скапує сльоза… 
Надія, Віра та Стефанія всім землякам бажають
Любити пісню, свою кохану землю, жити у мирі, 
Щастя в новому році, веселого Різдва.

БАБУСЯ
...МАРІЯ УСМІХНУЛАСЯ 
І ПРИГОРНУЛА СВОЇХ 
НАЙДОРОЖЧИХ...

...ВОНА МАЄ ДЛЯ КОГО 
ЖИТИ І ЦЕ, МАБУТЬ, 
ТЕПЕР ЇЇ НАЙБІЛЬШЕ 
ЩАСТЯ…

З Новим роком!
Піднімем келихи вина –
Ось рік Новий спішить 

до хати,
Тож мить настала чарівна
Його нам разом привітати.

Хай радість прийде до усіх,
Любов хай знов усіх з’єднає,
І щире слово, дружній сміх
Нехай щодня нас звеселяє.

Тож щастям виповнім серця
І знов довіримося мрії.
Хай рік Новий нам без кінця
Дарує радості й надії…
   
Зимова казка
Розсипаючи сніжинки,
Розгулявся буревій.
Ні дороги, ні стежинки –
Все у ковдрі сніговій.

Тільки птах себе втішає:
Спів то тут, то там 

звучить.
Сніг дороги замітає
Й не втихає ні на мить…

Заметіль
Мчаться коні. В сніговій завії
Забілів снігами 

млистий день.
Мчаться коні. 

Спів розносить дзвоник.
Як кришталь видзвонює: 

дзень! дзень!

А мороз, лиш дух би 
перевести,

Обпікає холодом-вогнем.
Мчаться коні. 

Їм в цей холод нестись –
Вітер в гривах і тривоги щем.

Ну ж бо милі! 
Птахом би злетіти.

Снігом носить вітер 
звідусіль.

Мчаться коні, 
хоч на край би світу.

Що там вітер! 
Що там заметіль!

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.
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*     *     *
Українця Анато-

лія Ломаченка визнали 
найкращим тренером 
світу з боксу за версією 
Sports Illustrated. Видан-
ня зазначає, що Ломачен-
ко в 2018 році допомагав 
готуватися до чемпіон-
ських боїв не лише Васи-
лю Ломаченку, але й Олек-
сандру Усику та Олексан-
дру Гвоздику. Василь Ло-
маченко в 2018 році ви-
грав пояси WBA (Всесвіт-
ньої боксерської асоціа-
ції) та WBO (Всесвітньої 
боксерської організації) 
в легкій вазі (до 61,2 кг). 
Усик став абсолютним 
чемпіоном світу в першій 
важкій вазі (до 90,7 кг) та 
захистив це звання в бою 
з британцем Тоні Бел-
лью, а Олександр Гвоздик 
став чемпіоном за версією 

WBC (Всесвітньої боксер-
ської ради) в напівважкій 
вазі (до 79,4 кг).

*     *     *
22 грудня у Броварах 

Денис Берінчик зустрі-
чався з Роселем Крісто-
балем. Боксери спереча-
лися за вакантний інтер-
континентальний титул 
WBO (Всесвітньої боксер-
ської організації) у лег-
кій вазі (до 61,2 кг).  Бе-
рінчик розпочав бій обе-
режно, але уже у другому 
раунді додав у активнос-
ті та провів кілька вдалих 
атак. У третьому раунді 
українець відправив су-
перника у нокдаун та ки-
нувся його добивати, але 
Крістобаль протримав-
ся до гонгу. У четвертому 
раунді Берінчик затиснув 
філіппінця біля канатів 
та продовжив його бом-

бардувати ударами. Укра-
їнець дотиснув суперника 
у сьомому раунді, загнав-
ши Крістобаля у кут та 
змусивши рефері зупини-
ти поєдинок.

*     *     *
Промоутер україн-

ського боксера Дениса 
Берінчика не відкидає 
його зустрічі зі співвіт-
чизником Василем Ло-
маченком. “Можливий 
бій з Ломаченком? Чому 
Денис повинен його не за-
хотіти - боксер хоче бити-
ся з чемпіонами світу, щоб 
стати чемпіоном світу”, - 
сказав Красюк.

*     *     *
У фіналі клубного 

чемпіонату світу з фут-
болу “Реал” розгромив 
“Аль-Айн” з ОАЕ. Мадрид-
ський клуб переміг з ра-
хунком 4:1 та став пере-

можцем турніру. Зустріч 
відбулася в Абу-Дабі на 
стадіоні “Шейх Заєд”. Ра-
хунок було відкрито на 
14-й хвилині, коли відзна-
чився Лука Модріч з пе-
редачі Каріма Бензема. У 
другій половині зустрі-
чі перевагу “Реалу” збіль-
шив Маркос Льоренте. На-
прикінці матчу рахунок 
довів до розгромного Сер-
хіо Рамос, який відгукнув-
ся на подачу з кутового у 
виконанні Модріча. Перед 
фінальним свистком ко-
манди обмінялися гола-
ми. Спочатку гол прести-
жу забив Цукаса Сіотані, 
а потім Яхія Надер відпра-
вив м’яч у власні ворота.

“Реал” виграв клуб-
ний чемпіонат світу втре-
тє поспіль і учетверте в 
своїй історії, що є новим 
світовим рекордом. Рані-

ше іспанський клуб ста-
вав переможцем турніру в 
2014, 2016 і 2017 роках. За 
кількістю перемог на тур-
нірі “Реал” обійшов “Бар-
селону”, у якої три титули.

*     *     *
Українська тенісист-

ка Еліна Світоліна за-
йняла друге місце у сві-
ті за відсотком виграних 
матчів у 2017 та 2018 
роках. За два сезони Сві-
толіна провела 122 мат-
чі, 94 з яких виграла і у 
28 - поступилася. Перемо-
ги склали 77% від загаль-
ної кількості. При цьому 
українка виграла 18 з 20 
матчів на стадії півфіна-
лів і фіналів, це 90%.

Перше місце займає 
американка Серена Ві-
льямс, яка виграла 78,8% 
матчів за 26 перемог та 7 
поразок. На третій пози-

ції - румунка Симона Ха-
леп, у якої 76,1% виграшів 
за 89 перемог та 28 пора-
зок. У рейтинг увійшли 
лише тенісистки, які про-
вели за ці два роки понад 
30 матчів.

*     *     *
Головним трене-

ром молодіжної збірної 
України з футболу ста-
не екс-капітан націо-
нальної команди Руслан 
Ротань. Колишній капі-
тан збірної України - єди-
ний кандидат для затвер-
дження виконкомом ФФУ. 
Інших варіантів комі-
тет Маркевича не розгля-
дає. Раніше повідомляло-
ся, що Федерація футбо-
лу України вирішила від-
правити головного тре-
нера збірної України U-21 
Олександра Головка у від-
ставку.

Спортивна арена

Олександр Абраменко, 
лижна акробатика
З а в о ю в а в 

єдине олімпій-
ське золото Укра-
їни на зимових 
О л і м п і й с ь к и х 
іграх 2018 року у 
Пхеньчхані. 
Дарія Білодід, 

дзюдо (вагова категорія 
до 48 кілограмів)
Виборола зо-

лоту нагоро-
ду ЧС в азербай-
джанському Баку. 
17-річна україн-
ська спортсмен-
ка стала наймо-
лодшою чемпіонкою світу в іс-
торії дзюдо. А вже у кінці 2018 
року Дарія очолила світовий рей-
тинг найкращих дзюдоїстів сві-
ту у своїй ваговій категорії.
Олег Верняєв, 

спортивна гімнастика
Став сріб-

ним призером у 
Досі (Катар). 
Ця медаль ста-
ла єдиною для 
збірної України. 
Це четверта наго-
рода світового ґатунку у колек-
ції Олега, який також має золо-
то Наньніну-2014 та срібні меда-
лі Глазго-2015 і Монреалю-2017. 
Також у 2018 році Верняєв ви-
грав “золото” та “срібло” на Куб-
ку світу зі спортивної гімнасти-
ки в угорському місті Сомбатхей.
Олександр Гвоздик, 

бокс
Завоював ти-

тул чемпіона сві-
ту з боксу за вер-
сією WBC у напів-
важкій вазі. У ніч 
на 2 грудня він 
переміг канадця 
Адоніса Стівенсона, відправивши 
останнього у нокаут. Після бою 

Стівенсон потрапив у реанімацію 
та впав у кому. Гвоздик став чет-
вертим діючим чемпіоном світу з 
боксу серед українців. 
Андрій Говоров, 

плавання
В с т а н о -

вив новий сві-
товий рекорд у 
50-метрівці ба-
терфляєм, який 
залишався не-
змінним з 2009-
го. Згодом на 
Чемпіонаті Європи Андрій Го-
воров переміг у цій дисципліні 
та виграв “золото”. Після цього 
він став кращим і на дебютно-
му етапі Кубка світу у російській 
Казані.
Артем Далакян, 

бокс
Володар ти-

тула чемпіона 
світу у найлег-
шій вазі за вер-
сією WBA. Його 
він здобув 24 лю-
того 2018 року 
у США в бою проти Брайана Ві-
лорія. А згодом двічі захистив в 
Україні: 17 червня у бою проти 
Сірічаї Тайєн та 15 грудня – про-
ти Грегоріо Леброна. При цьому 
обидві перемоги Далакян здобу-
вав достроково.
Юлія Джима, 

біатлон
П е р е м о г л а 

в індивідуаль-
ній гонці у сло-
венській Поклю-
ці 6 грудня 2018 
року. 
Мар’ян Закальницький, 

спортивна 
ходьба 
(легка 
атлетика)
Став кра-

щим у спортив-
ній ходьбі на 50 

кілометрів на чемпіонаті Єв-
ропи у Берліні. Ця медаль ста-
ла першою на чемпіонаті Євро-
пи-2018 з легкої атлетики для 
збірної України.
Олена Костевич, 

спортивна стрільба
Олена здобу-

ла золоту медаль 
чемпіонату сві-
ту зі спортивної 
стрільби. Ця ме-
даль допомогла 
українці виборо-
ти ліцензію на Олімпійські ігри-
2020 у Токіо.
Василь Ломаченко, 

бокс
Має титули 

чемпіона світу 
за версією WBA 
та WBO в легкій 
вазі. Перший ти-
тул виграв 12 
травня у вене-
суельця Хорхе Лінареса. 8 груд-
ня захистив цей титул та виграв 
звання чемпіона WBO в легкій 
вазі у пуерториканця Хосе Пе-
драси, об’єднавши два чемпіон-
ські пояси.
Марія Музичук,

 шахи
В и б о р о л а 

командне срі-
бло та особис-
те золото на Ша-
ховій Олімпіа-
ді у грузинсько-
му Батумі, а та-
кож бронзову медаль на Чемпі-
онаті світу у Росії.
Михайло Романчук, 

плавання
Завоював ти-

тул чемпіона 
світу з плаван-
ня та встановив 
новий рекорд 
України. Михай-
ло Романчук ви-
грав “золото” на Чемпіонаті сві-

ту на “короткій воді” у китай-
ських Ханчжоу та Пекіні, а та-
кож у японському Токіо. Також 
у 2018 році Михайло здобув два  
“золота” та  “срібло” на чемпіо-
наті Європи у Глазго.
Еліна Світоліна, 

теніс
Від четвер-

тої ракетки сві-
ту Еліни Світолі-
ної очікують зна-
чно більше, аніж 
перемоги на тур-
нірах у Брісбені, 
Абу-Дабі чи Римі. Хочеться вже 
перемог на турнірах Grand Slam. 
У 2018 році з цим не склалося. 
Зате вдалося виграти Підсумко-
вий турнір WTA, куди пробива-
ються вісім найкращих тенісис-
ток за підсумками сезону.
Олена Старикова, 

велоспорт
Перемогла на 

етапі Кубка сві-
ту з велотреку 
в Берліні. Спо-
чатку в спринті 
Старікова посіла 
третє місце. Зго-
дом українка зуміла завоюва-
ти золото в гіті – гонці зі стар-
том з місця на 500 метрів. Та-
кож Олена є дворазовою сріб-
ною призеркою чемпіонату Єв-
ропи-2018 у Шотландії.
Олександр Усик, 

бокс
У д о с т о є -

ний звання аб-
солютного чем-
піона світу з бок-
су, володар чем-
піонських поясів 
за версіями WBA, 
WBC, WBO, IBF у першій важкій 
вазі. Здобув цей титул 21 липня, 
перемігши у Москві росіянина 
Мурата Гассієва. А згодом – за-
хистив у бою проти британця 
Тоні Беллью.

Ольга Харлан, 
фехтування
28-річна укра-

їнська фехту-
вальниця на ша-
блях Ольга Хар-
лан вже втретє в 
кар’єрі стала во-
лодаркою Кубка 
світу за підсумками сезону. Рані-
ше вона завершувала рік на пер-
шій сходинці світового рейтингу 
в 2013 та 2014 роках. При цьому 
українка не виграла двох голо-
вних змагань у сезоні 2017-2018 
– чемпіонати Європи та світу. 
Алла Черкесова, 

вільна боротьба (вагова 
категорія до 68 кілограмів)

У фіналі Чем-
піонату світу у 
Будапешті (Угор-
щина)  українка 
перемогла фран-
цуженку Коумба 
Ларрок і вперше 
у кар’єрі стала чемпіонкою світу. 
Даяна Ястремська, 

теніс
С в я т к у в а л а 

перемогу на тур-
нірі WTA у Гон-
конгу, ставши 
н а й м о л од ш о ю 
тенісисткою в 
Україні, яка ви-
йшла у фінал турніру та вигра-
ла його. Окрім того, Ястремська 
зайняла другий рядок у списку 
наймолодших переможниць се-
зону за версією Жіночої тенісної 
асоціації WTA.
Єлизавета Яхно, 

синхронне 
плавання
В и б о р о -

ла звання най-
кращої синхро-
ністки 2018 року. 
Таке рішення 
прий няла Міжнародна федера-
ція плавання.

2018: спортивна гордість України
Рейтинг спортсменів складено в алфавітному порядку, а не за важливістю їх нагород.  

Адже кожна перемога важлива для України, зазначає канал «24».



№50 (285) /26 грудня-1 січня 2018 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 11Свято nday.te.ua

Що символізує свиня? 
Свиня - одна з дуже давніх тварин, 

а тому її образ знайшов своє відобра-
ження у чималій кількості міфологій. 
Наприклад, це священна тварина шу-
мерської богині кохання і війни Іннани. 
Для єгиптян і китайців вона - символ 
багатства, достатку і плодючості. У вал-
лійських міфах є образ дикої небезпеч-
ної свині, яка полює на людей у період 
позачасся, тобто після Савину (сучасно-
го Геловіну) та до Йоля (зимового сон-
цестояння). 

Для європейців свиня ще й тварина, 
яка пов’язана з магією, що, наприклад, 
знайшло своє відображення у творах 
Джоан Роулінг, адже назва магічної 
школи чародійства Гоґвортс у перекла-
ді означає "кабан". Тому "спілкуватися" 
із таким покровителем року слід обе-
режно, а як – читайте далі.

Кольори року
Перш за все, потрібно визначити-

ся, в якому кольорі зустрічати 2019-й. 
Ключові слова в назві символу нового 
року – "жовта" та "земляна". Отже, саме 
таким відтінкам і потрібно віддати пе-
ревагу. Також беремо до уваги буршти-
новий, бежевий, пісочний, золотистий, 
помаранчевий, зелений, червоний, 
охру і на додаток – синій.

Одяг і аксесуари 

Для жінок прекрасним вибором для 
зустрічі Нового 2019-го року стане ве-
чірнє плаття з пишною спідницею, до-
вжина якої може змінюватись залежно 
від ситуації. Так, на святкування в рес-
торані можна сміливо надягати плаття-
максі з довгим шлейфом, в якому ви 
будете нагадувати принцесу з казки. 
Для домашньої вечірки більш дореч-
ним буде чарівне платтячко з багато-
шаровими спідницями. Якщо наряд 
скромний, то варто його прикрасити 

розкішними аксесуарами – вважається, 
що господині року це буде до вподоби. 

У чому ще можна зустрічати 2019 
рік Свині? Жінки, які прагнуть завжди 
бути в тренді, але при цьому понад усе 
цінують комфорт, можуть спеціально 
для цього придбати комбінезон. Він 
може бути як однотонним, так і прин-
тованим.

Найпопулярніші орнаменти – рос-
линний і квітковий. А ось від хижого 
анімалістичного принта краще від-
мовитися. Чудово буде виглядати 
яскраво-жовта шифонова модель з ши-
рокими прозорими штанами і роман-
тичною вишивкою.

Що поставити на стіл  

Любителька веселощів і застілля - 
Свиня обожнює смачно поїсти. Склад-
но уявити новорічний стіл без м'ясних 
продуктів, але в 2019 році варто обе-
режніше підійти до вибору основних 
страв і закусок. Свинину бажано замі-
нити будь-яким іншим м'ясом. Як і рані-
ше, популярними залишаються курка, 
кролик, баранина і яловичина. Перш, 
ніж подати страву на стіл, прикрасьте 
її овочами, фруктами та зеленню. Так 
вона виглядатиме більш яскраво і апе-
титно, що, безсумнівно, сподобається 
покровительці року.

Незважаючи на популярність м'яса 
на новорічному столі, актуальними та-
кож залишаються риба і морепродук-
ти. У цьому випадку ви можете обрати 
будь-які продукти, але не варто виби-
рати занадто пісну рибу, адже дієтична 
їжа явно не до вподоби покровительці.

Салати - найпоширеніша страва но-
ворічного меню. Також обов'язково ма-
ють бути закуски, найголовніше, щоб 
тарілка з ними виглядала яскраво. 

Жовта свиня дуже любить солодке, 
тому поставте на стіл ваші улюблені 
десерти. Доречними будуть печиво, 
торти і тістечка у вигляді свинок.

Готуйте страви тільки в хорошому 

настрої і думайте про те, що вже у ново-
му році ви і ваші близькі зможете стати 
щасливішими. Так ви зможете залучи-
ти благополуччя і зберегти гармонію в 
домі у майбутньому році.

Жовтій свині дуже сподобаєть-
ся, якщо на новорічному столі будуть 
яскраві і незвичайні коктейлі. Готувати 
напої можна і без додавання алкоголю. 

Оформлення «по-свинськи»

Спочатку займіться генеральним 
прибиранням, адже святковий вигляд 
кімнати починається з чистоти. Та-
кож варто пам'ятати поради багатьох 
астрологів, езотериків про те, що на-
передодні Нового року бажано позбу-
тися непотрібних речей, таким чином 
попрощатися з минулим і відкрити до-
рогу новому, кращому. 

Свиня, яка пов’язана зі стихією зем-
лі, "полюбляє" оформлення у двох сти-
лях. Перший - це максимальна простота 
в декоруванні приміщення, викорис-
тання природних елементів або виро-
бів з них, наприклад, глиняний посуд, 
дерев’яні ложки тощо. Другий - це на-
гадування про те, що саме свиня є сим-
волом багатства, тож недаремно скарб-
нички виготовляють у формі кумедних 
свинок. Можна зустріти "господиню" 
року із розмахом і додати в оформлен-
ня побільше золотистих барв.

З ким зустрічати

Свиня - тварина компанійська, тож 
зустрічати свято наодинці не годить-
ся. А тому найкраще святкувати Новий 
2019 рік у галасливій компанії друзів, 
колег чи рідних. Пам’ятаємо традицій-
не - з ким зустрінеш Новий рік, з тим 
його і проведеш. 

Забобони і прикмети 

В останні дні перед Новим роком по-
збудьтеся боргів, інакше будете ходити 
в боржниках весь наступний календар-
ний період. Хоч би хто звернувся до вас 
31 грудня з проханням дати грошей або 
поносити вашу річ - не давайте, щоб не 
залишитися без грошей і покупок в но-
вому році. 

Щоб рік був багатим, не забудьте 
покласти в кишеню велику купюру. 
Привабити в будинок багатство буде 
простіше, якщо ви не забудете постави-
ти на стіл ящик з монетками і зерном 
(можна також насипати рис, пшеницю, 
овес, жолуді). Постарайтеся за новоріч-
ну ніч кілька разів поміняти наряд або 
хоча б якусь його частину. Так ви за-
безпечите собі різноманітний, повний 
подіями і враженнями новий період 
життя. 

Новорічна ніч - час чудес

Саме тому в цей період люди зага-
дують бажання і щиро вірять, що вони 
обов'язково здійсняться. Щоб прискори-
ти виконання вашої мрії і створити собі 
та своїм близьким святковий настрій, 
скористайтесь простими порадами. Ба-
жаємо вам щастя і успіхів у новому році!

А в наступних номерах «Нашого 
ДНЯ» читайте інтерв’ю з відомим 
астрологом Іваном Круп’яком про 
те, чого чекати в новому році, а та-
кож гороскопи на 2019-ий. 

Відкриваємо серця для щастя: 
як зустріти Новий 2019 рік 

У повітрі пахне снігом і мандаринами, а в голові вирують думки про те, з ким 
та як зустріти Новий рік. Та ще й так зустріти, щоб весь наступний рік був вда-
лим. 

Прийдешній 2019-й - це рік Жовтої Земляної Свині. Річ у тім, що  Східний кален-
дар складається з 12-річного циклу. Кожним роком "опікується" певна тварина 
певного кольору. Колір пов’язаний зі стихією, яка буде владарювати протягом 
року. 

Загалом стихій п'ять: окрім звичних для нас: вогню, землі, води, дерева, це ще 
- метал. Тварини у календарі йдуть у суворому порядку, як і кольори стихій, але 
стихії лишаються незмінними два роки поспіль. Тому на зміну Жовтій Земляній 
Собаці, яка була покровителькою 2018-го, цього року прийде свиня такого ж кольо-
ру - за китайською традицією, у ніч проти 5 лютого. І хоча ми святкуватимемо 
Новий рік 31 грудня, скористатися езотеричними порадами, щоб задобрити "гос-
подарку" наступного року, звісно, можна і треба. 
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УТ-1
08.05 М/ф “Пастка для котiв”.
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.10 Лайфхак українською.
10.25 Лайфхак українською. Фiльм 

про фiльм.
10.50 Д/с “Аромати Колумбiї”.
11.20 Д/с “Смак сиру”.
11.50 Енеїда.
13.00, 21.00 Новини.
13.15 Д/с “Велике фотополювання 

Дага Гарднера”.
14.30 UA:Фольк. Новорiчний кон-

церт.
15.40 По обiдi шоу.
16.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
18.00 Т/с “Галерея Вельвет”.
22.05 UA:Спорт.
22.50, 00.00, 04.10 Концертна 

програма “Новий рiк на 
Суспiльному”.

23.50 Новорiчне привiтання Пре-
зидента України.

Êаíаë “1+1”
07.00 Х/ф “Дiвчата”.
09.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
11.00 Х/ф “Шукаю жiнку з ди-

тиною”.
14.50 Х/ф “Сам вдома”.
16.55 Х/ф “Сам вдома 2”.
20.19, 00.00 “Новорiчний Вечiрнiй 

квартал 2018”.
23.55 “Новорiчне привiтання З 

Новим 2019 роком”.
00.30 “Новорiчний Вечiрнiй квартал 

2017”.
04.15 “Концерт DZIDZIO “Super-

puper”.
05.30 “Концерт Monatik “Вiтамiн 

D”.

Iíòåр
07.00 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.10 Х/ф “Карнавальна нiч”.
11.40 Х/ф “Моя жахлива няня”.
13.30 Х/ф “Моя жахлива няня 2”.
15.30 Х/ф “Вiдпустка за обмiном”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
22.30, 00.00 “На Iнтерi - Головна 

ялинка країни”.
23.50 “Новорiчне привiтання Пре-

зидента України Петра По-
рошенка”.

ICTV
06.05 Х/ф “Снiгова королева”.

09.20 Х/ф “Подвiйнi неприємностi”.
10.55 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона”.
12.30 Т/с “Пес”.
19.00 Х/ф “Пес: Новорiчне диво”.
20.50 Дизель-шоу: Новорiчний 

концерт.
23.55 Поздоровлення з Новим 

Роком Президента України 
Петра Порошенка.

00.00 Дизель-шоу: У новорiчну нiч.

ÑТБ
07.00, 01.55 Т/с “Коли ми вдома”.
09.00 Хата на тата.
11.50 Х/ф “Новорiчний янгол”.
13.50 Т/с “Список бажань”.
18.05 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
20.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
21.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
23.50 Новорiчне привiтання Пре-

зидента України П. Поро-
шенка.

23.55 З Новим Роком!
00.00 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.

Íоâèé êаíаë
07.29, 08.49 Kids Time.
07.30 М/ф “Феї i легенда загадко-

вого звiра”.
08.50 Х/ф “Щоденники принцеси”.
11.10 Х/ф “Щоденники принцеси 

2: Королiвськi заручини”.
13.20 Х/ф “Зачарована”.
15.30 М/ф “Красуня i чудовисько”.
17.20 М/ф “Холодне серце”.
19.15 М/ф “Заплутана iсторiя”.
21.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
23.50 Звернення президента.
00.00 Х/ф “Шкiльний мюзикл”.
02.00 Х/ф “Шкiльний мюзикл 2”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

07.30 Зоряний шлях.
08.30 Т/с “Смак щастя”.
12.20, 15.15 Велика Новорiчна 

пригода.
15.00 Сьогоднi.
16.00 Новорiчне Шоу Братiв 

Шумахерiв.
20.00 Новорiчний концерт. Фантас-

тична нiч на каналi “Укра-
їна”.

23.55 Поздоровлення Президента 
України Петра Порошенка з 
Новим роком!

00.00 Концерт. Краща пiсня року.
02.00 Концерт Макса Панських “7”.
04.20 Великий Новорiчний Кон-

церт.

Êаíаë «2+2»
08.00, 23.00, 00.00 “Вiн, вона i 

телевiзор 3”.
15.20 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
17.25 Х/ф “Пiд прицiлом”.
19.15 Х/ф “Захисник”.
21.05 Х/ф “Бої в бронежилетах”.
23.55 Новорiчний виступ Президен-

та України.
04.25 “Цiлком таємно-2016”.
ÍТÍ
07.40 Х/ф “Нiагара”.
09.25, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
10.00 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
11.30 Х/ф “Тридцять три”.
13.00 Х/ф “Санта Молодший”.
14.45 Х/ф “Самотнiй Санта шукає 

мiсiс Клаус”.
16.30 Х/ф “Iграшка”.
19.00 “Свiдок”.
20.10 Х/ф “Суєта суєт”.
22.00, 00.00 “Дискотека 80-х”.
23.55 “Новорiчне привiтання Пре-

зидента України Петра По-
рошенка”.

03.05 “Концерт Гарiка Кричевсько-
го “Найкраще”.

МЕГА
07.25, 18.15 Брама часу.
09.15 Фантастичнi iсторiї.
10.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
10.10 Наслiдки.
15.20 Дика Арктика.
17.20 Битва рибалок.
21.00 Найєкстремальнiшi.
00.45 Україна: забута iсторiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.50, 17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
08.45 Парма - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
10.30 Свiт Прем`єр-лiги.
11.25 Саутгемптон - Ман Сiтi. 

Чемпiонат Англiї.
13 .15 ,  23 .50  “Showboats” . 

Чемпiонат Англiї.
13.25 Ювентус - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
15.15 МЮ - Борнмут. Чемпiонат 

Англiї.
18.00, 20.55 Передмова до “Ювен-

тус - Мiлан” (2002/03). Зо-
лота Колекцiя Лiги чемпiонiв 
з А. Шевченко.

21.00 “Football Funnies”. Чемпiонат 
Англiї.

21.30 Реал - Лiверпуль. Фiнал 
2017/2018. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

00.00 Вольфсбург - Лiон. Фiнал 
2017/18.  Жiноча Л i га 
чемпiонiв УЄФА.

02.50 Iталiя - Україна. Контроль-
на гра.

04.35 Шахтар - Динамо. Супер-
кубок України 2018.

УТ-1
07.20 М/с “Ведмедi-сусiди”.
07.50 Д/с “Цiкаво.com”.
08.15 Казки, перевiренi часом. 

“Ганс Рьоклє i чорт”.
09.45 Т/с “Елiза”.
11.40 Д/с “Аромати Колумбiї”.
12.10 Д/с “Смак сиру”.
12.40 Енеїда.
13.15, 04.10 РадiоДень.
13.40, 16.00 Лайфхак українською.
14.00 Д/с “Велике фотополювання 

Дага Гарднера”.
15.00 UA:Фольк.
16.10 По обiдi шоу.
17.20 Сильна доля.
18.20 Т/с “Iмперiя”.
20.00, 22.50 Шахтарська змiна.
21.00, 23.30, 02.00, 05.00 Новини.
21.25, 02.20 UA:Спорт. Яскравi 

моменти року.
21.40 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
23.20, 02.35, 04.05, 05.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.55, 08.55, 10.55 “Король 

десертiв”.
12.45 “Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал”.
17.30 Х/ф “Сам вдома 3”.
20.15 Х/ф “Сам вдома 4”.
22.00 “Концерт Дана Балана 

“Allegro Ventigo”.
00.00 Х/ф “Скажене весiлля”.
01.55 “Концерт DZIDZIO “Super-

puper”.

Iíòåр
07.15 Х/ф “Як прогуляти школу з 

користю”.
09.30 Х/ф “Белль i Себастьян”.
11.30 Х/ф “Анжелiка - маркiза 

янголiв”.
13.50 Т/с “Абатство Даунтон”.
16.10 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
18.00 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
22.30 “Новорiчний вогник. Повiр 

в мрiю”.
01.50 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
03.50 “Новорiчний вогник. Залиша-

ємося зимувати”.

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!

05.30 Х/ф “Країна мавп”.
07.00 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона”.
08.45 Т/с “Вiчнiсть”.
11.55 Т/с “Бiблiотекарi”.
15.15 Х/ф “Маска”.
17.00 Х/ф “Син Маски”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 М/ф “Три богатирi i Шама-

ханська цариця”.
20.45 М/ф “Три богатирi на дале-

ких берегах”.
21.55 Дизель-шоу.
00.35 “На трьох”.
02.15 Перший раз за кордоном.
03.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.

ÑТБ
06.00 Х/ф “Шахраї”.
08.00 Битва екстрасенсiв.

Íоâèé êаíаë
04.05 Зона ночi.
05.30 Абзац.
06.25 М/ф “Том i Джерi i Чарiвник 

з країни Оз”.
07.49, 08.59 Kids Time.
07.50 М/ф “Том i Джерi: Втраче-

ний дракон”.
09.00 М/ф “Красуня i чудовисько”.
10.50 Х/ф “Зачарована”.
13.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
15.00 Х/ф “Нiч у музеї: Секрет 

гробницi”.
17.00 М/ф “Вiдважна”.
18.50 Х/ф “Алiса в Країнi чудес”.
21.00 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi”.
23.10 Х/ф “Крабат. Учень ча-

клуна”.
01.20 Х/ф “Шкiльний мюзикл 2”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 19.00, 01.00 Сьогоднi.
07.30, 05.15 Зоряний шлях.
09.00 Реальна мiстика.
15.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 1: 

Прихована загроза”.
22.20 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: 

Повернення джедая”.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Лист помилково”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида”.
10.50 “Загублений свiт”.
12.50 “Помста природи”.
15.25 Х/ф “Великий переполох у 

Малому Китаї”.
17.25 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
19.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.

21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.
01.55 “Облом.UA”.
04.25 “Цiлком таємно-2016”.

ÍТÍ
08.10 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
09.35 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
11.30 Х/ф “Манiя величi”.
13.40 Х/ф “Блеф”.
15.45 “Бокс. Найкращi бої Олек-

сандра Усика”.
17.15 Х/ф “Санта Молодший”.
19.00, 04.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Горбун”.
22.00 “Дискотека 80-х”.
01.35 Х/ф “Викрадення Фреддi 

Хайнекена”.
03.10 “Легенди бандитського 

Києва”.
04.30 “Випадковий свiдок”.
04.40 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.20, 02.10 Правда життя.
09.05 Дика Арктика.
10.05, 17.45 Шалена подорож.
11.00 Cкептик.
12.00 Iсторiя Києва.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Наслiдки.
15.50, 21.45 Битва рибалок.
16.45, 22.40 Життя.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.40 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 08.05, 10.10, 12.15, 14.20, 

19.45 Топ-матч.
06.15, 01.25 Евертон - Лестер. 

Чемпiонат Англiї.
08.20 Барселона - ПСВ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.25 Кардiфф - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
12.30 Валенсiя - Ювентус. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.35 Арсенал - Фулхем. Чемпiонат 

Англiї.
16.25, 05.00 Огляд турнiру. Лiга 

Нацiй УЄФА.
17.20 Динамо (К) - Астана. Лiга 

Європи УЄФА.
19.10 “Моя гра”. Р. Яремчук.
20.00 Шахтар - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Ньюкасл - МЮ. 

Чемпiонат Англiї.
00.00 Ньюкасл - МЮ 2002/03. 

Класичнi матчi АПЛ.
00.30 Журнал Лiги Європи.
03.15 Десна - Карпати. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30 Додолики.
08.05 М/с “Тачки проти”.
08.25 Казки, перевiренi часом. 

“Принц за сiмома морями”.
10.00 Концертна програма “Коло 

мрiй”.
11.10 Д/с “Аромати Колумбiї”.
11.45 Д/с “Смак сиру”.
12.20 Д/с “Браво, шеф”.
13.40 Д/с “Велике фотополювання 

Дага Гарднера”.
14.55 По обiдi шоу.
16.05 UA:Фольк. Новорiчний кон-

церт.
17.15, 21.40 Д/с “Дивовижнi мiста 

свiту”.
18.25 Д/с “Мегаполiси”.
18.55 Концертна програма “Новий 

рiк на Суспiльному”.
21.00, 23.30, 02.00, 05.00 Новини.
21.25, 02.20 UA:Спорт. Яскравi 

моменти року.
22.50 Шахтарська змiна.
23.20, 02.35, 05.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
07.05, 01.55 “Мiс Україна 2018”.
08.25 “Новорiчний Карнавал 

Свiтського життя”.
10.55 “Свiтське життя. Новорiчний 

Карнавал”.
13.10 “Лiга смiху”.
15.10 “Новорiчний Вечiрнiй квартал 

2018”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Скажене весiлля”.
22.10 Х/ф “Свiнгери”.
00.00 Х/ф “Iдеальнi незнайомцi”.

Iíòåр
07.30 Х/ф “Моя жахлива няня 2”.
09.30 Х/ф “Вiдпустка за обмiном”.
12.10 Х/ф “007: Казино Рояль”.
15.00, 03.25 “На Iнтерi - Головна 

ялинка країни”.
17.45 Х/ф “Анжелiка - маркiза 

янголiв”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Iван Васильович 

змiнює професiю”.
22.20 “Новорiчний вогник. Залиша-

ємося зимувати”.
01.10 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
02.55 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Я зняв!
06.35 Т/с “Марк+Наталка”.
08.20 Х/ф “Мерлiн”.

11.40 Дизель-шоу.
16.10 Х/ф “Пес: Новорiчне диво”.
18.00 Х/ф “Таксi”.
19.45 Х/ф “Таксi 2”.
21.15 Х/ф “Таксi 3”.
22.55 Х/ф “Таксi 4”.
00.30 Комiк на мiльйон. Найкращi 

жарти.

ÑТБ
06.20, 00.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.20 Зваженi та щасливi. Фiнал. 

Оголошення переможця.
12.45 МастерШеф.
18.00 Х/ф “Шахраї”.
20.00 Х/ф “Панi покоївка”.
22.05 Х/ф “Шлях крiзь снiги”.

Íоâèé êаíаë
04.10 Х/ф “Класний мюзикл: Ви-

пускний”.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.09, 09.19 Kids Time.
08.10 М/ф “Том i Джерi i Чарiвник 

з країни Оз”.
09.20 М/ф “Мадагаскар”.
11.10 М/ф “Мадагаскар 2”.
12.50 М/ф “Мадагаскар 3”.
14.30 М/ф “Заплутана iсторiя”.
16.20 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
19.00 Х/ф “Чаклунка”.
21 .00 Х/ф “Оз:  Великий i 

Могутнiй”.
23.30 Х/ф “Щоденники принцеси”.
02.00 Х/ф “Щоденники принцеси 

2: Королiвськi заручини”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00, 05.20 Зоряний шлях.
09.30 М/ф “Iлля Муромець i 

Соловей-Розбiйник”.
11.00 Новорiчне Шоу Братiв 

Шумахерiв.
15.00 Новорiчний концерт. Фантас-

тична нiч на каналi “Укра-
їна”.

19.00, 02.00 Сьогоднi.
20.00 Х/ф “Сiм`я напрокат”.
22.00 Т/с “Я люблю свого 

чоловiка”.
02.50 Реальна мiстика.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Терра Нова”.
11.30 “Вiн, вона i телевiзор 3”.
14.50 Х/ф “Експедицiя “Ноїв 

ковчег”.
17.20 Х/ф “Вулкан”.
19.20 Х/ф “Останнiй кордон”.
21.10 Х/ф “Великий переполох у 

Малому Китаї”.
23.10 Х/ф “Монстр крижаних 

дорiг”.
01.00 “Секретнi файли”.

01.55 “Облом.UA”.
04.25 “Цiлком таємно-2016”.

ÍТÍ
05.00 М/ф “Свято Новорiчної 

ялинки”.
05.10 “Top Shop”.
06.00 М/ф “Ну, постривай!”
06.40 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
07.55 “Свiдок”.
09.05 “Правда життя”. Професiя 

Дiд Мороз.
09.40 Х/ф “Йшов собака по 

роялю”.
11.00 Х/ф “Iграшка”.
12.40 Х/ф “Близнюк”.
14.40 Х/ф “Це не я, це - вiн!”
16.25 Х/ф “Манiя величi”.
18.20 Х/ф “Блеф”.
20.20 Х/ф “Формула кохання”.
22.00 “Дискотека 80-х”.
00.35 Х/ф “Планетарiум”.
02.25 “Випадковий свiдок”.
03.05 “Речовий доказ”.
04.15 “Легенди бандитської Оде-

си”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.50, 00.00 Мiстична Україна.
07.35, 18.15 Брама часу.
09.15 Фантастичнi iсторiї.
10.10 Наслiдки.
11.05 Японiя: падiння iмперiї.
12.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
15.20 Дика Арктика.
17.20 Битва рибалок.
21.00 Найєкстремальнiшi.
00.45 Богдан Ступка.
01.35 Таємницi дефiциту.
04.00 Професiя - альфонс.
04.50 Прокляття Че Гевари.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.45 Марсель - Атлетiко. Фiнал 

2017/2018. Лiга Європи 
УЄФА.

08.50 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй 
УЄФА.

10.35 Реал - Атлетiко. Суперкубок 
УЄФА 2018.

13.30 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
14.25 Live. Евертон - Лестер. 

Чемпiонат Англiї.
16.30, 21.50, 04.50 “Showboats”. 

Чемпiонат Англiї.
16.50 Live. Арсенал - Фулхем. 

Чемпiонат Англiї.
19.00, 19.45, 02.45, 05.20 “Football 

Funnies”. Чемпiонат Англiї.
19.10 “Моя гра”. Р. Малиновський.
20.00 Францiя - Нiдерланди. Лiга 

Нацiй УЄФА.
22.10 Швейцарiя - Бельгiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.00 Свiт Прем`єр-лiги.
00.55 Хорватiя - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.00 Нiмеччина - Нiдерланди. Лiга 

Нацiй УЄФА.

УТ-1
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Додолики.
07.00 М/с “Тачки проти”.
07.20 М/с “Ведмедi-сусiди”.
07.50 Д/с “Цiкаво.com”.
08.15 М/ф “Саффi”.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.40 Д/с “Аромати Колумбiї”.
12.10 Д/с “Смак сиру”.
12.40 Енеїда.
13.15, 04.10 РадiоДень.
13.40, 16.00 Лайфхак українською.
14.00 Д/с “Велике фотополювання 

Дага Гарднера”.
15.00 UA:Фольк.
16.15 По обiдi шоу.
17.20 Промiнь живий.
18.20 Т/с “Iмперiя”.
20.00, 22.50 Шахтарська змiна.
21.00, 23.30, 02.00, 05.00 Новини.
21.25, 02.20 UA:Спорт. Яскравi 

моменти року.
21.40 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
23.20, 02.35, 04.05, 05.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.40 Букоголiки.
03.10 Свiтло.
04.30 Своя земля.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.55, 09.00, 10.45 “Король 

десертiв”.
12.45 “Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал”.
17.40 Х/ф “Сам вдома 5”.
20.15 Х/ф “Три горiшки для По-

пелюшки”.
22.05 “Концерт Iрини Федишин 

“Бiлi троянди”.
23.55 Х/ф “Свiнгери”.
01.45 “Концерт Monatik “Вiтамiн 

D”.
05.25 М/ф.

Iíòåр
06.30 “Марафон. Диво почина-

ється”.
10.10 Х/ф “Белль i Себастьян: 

Пригоди продовжуються”.
12.00 Х/ф “Чудова Анжелiка”.
14.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
16.00 Х/ф “Дiамантова рука”.
18.00 Х/ф “Анжелiка i король”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Простi складнощi”.
23.00 “Чекай на мене в Новий рiк”.
01.40 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
03.10 “Подробицi” - “Час”.
03.40 “Новорiчний вогник. Повiр 

в мрiю”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.

05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.55 Я зняв!
07.15 Т/с “Вiчнiсть”.
12.05 Т/с “Бiблiотекарi”.
15.25 Х/ф “Таксi”.
17.00 Х/ф “Таксi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 М/ф “Iван Княженко i Сiрий 

Вовк”.
20.50 М/ф “Iван Княженко i Сiрий 

Вовк 2”.
22.10 Дизель-шоу.
00.45 “На трьох”.
02.20 Перший раз за кордоном.
03.05 Х/ф “Дежа вю”.

ÑТБ
05.40 Х/ф “Панi покоївка”.
07.50 Битва екстрасенсiв.

Íоâèé êаíаë
03.25 Служба розшуку дiтей.
03.30 Зона ночi.
04.45 М/ф “Том i Джерi: Втраче-

ний дракон”.
05.49, 06.59 Kids Time.
05.50 М/ф “Том i Джерi: Робiн Гуд 

i Миша-Веселун”.
07.00 М/ф “Хмарно, можливi опа-

ди у виглядi фрикадельок”.
08.50 М/ф “Хмарно, можливi опа-

ди у виглядi фрикадельок 2”.
10 .20 Х/ф “Оз:  Великий i 

Могутнiй”.
13.10 Х/ф “Чаклунка”.
15.10 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Лев, 

чаклунка i чарiвна шафа”.
18.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан”.
21.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: За-

войовник зорi”.
23.10 Х/ф “Спадкоємцi”.
01.30 Х/ф “Крабат. Учень ча-

клуна”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 19.00, 01.10 Сьогоднi.
07.20, 05.45 Зоряний шлях.
09.00 Реальна мiстика.
15.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 2: 

Атака клонiв”.
22.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 

5: Iмперiя завдає удару у 
вiдповiдь”.

02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Серце слiдчого”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида”.
09.50 “Загублений свiт”.
11.55, 01.55 “Облом.UA”.
16.00 Х/ф “Монстр крижаних 

дорiг”.
17.50 Х/ф “Бої в бронежилетах”.

19.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 
Харкiв”.

21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.
04.20 “Цiлком таємно-2016”.

ÍТÍ
08.10 М/ф “Кульбаба - товстi 

щоки”.
08.20 Х/ф “Весь свiт в очах 

твоїх...”
09.40 Х/ф “Без року тиждень”.
11.05 Х/ф “Горбун”.
13.40 Х/ф “Це не я, це - вiн!”
15.40 “Бокс. Найкращi бої Олек-

сандра Усика”.
17.10 Х/ф “Усе, що я хочу на 

Рiздво”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Зорро”.
22.00 “Дискотека 80-х”.
23.45 Х/ф “Комiсований”.
01.15 “Легенди бандитського 

Києва”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
02.55 “Речовий доказ”.
04.00 “Правда життя. Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 13.45 Правда життя.
09.00 Японiя: падiння iмперiї.
09.55, 17.50 Шалена подорож.
10.50 Cкептик.
11.50 Iсторiя українських земель.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Невада: ядерна таємниця.
15.55, 21.45 Битва рибалок.
16.50, 22.40 Життя.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
23.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
00.40 Мiстична Україна.
02.20 Бандитська Одеса.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 08.05, 10.10, 12.15, 14.20, 

19.45 Топ-матч.
06.15 Челс i  -  Саутгемптон. 

Чемпiонат Англiї.
08.20 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.25 Евертон - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
12.30 Ювентус - Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.35, 01.25 Ньюкасл - МЮ. 

Чемпiонат Англiї.
16.25, 05.00 Журнал Лiги Європи.
17.20 Яблонець - Динамо (К). Лiга 

Європи УЄФА.
19.10 “Моя гра”. I. Пластун.
20.00 Лiон - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.45 Live. Ман Сiтi - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
00.00 Ман Сiтi - Лiверпуль 2008/09. 

Класичнi матчi АПЛ.
00.30 Огляд турнiру. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.15 Севiлья - Акхисар. Лiга Єв-

ропи УЄФА.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Віâòороê

Чåòâåр

31 грудня

2 січня

1 січня

3 січня



УТ-1
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Додолики.
07.00 М/с “Тачки проти”.
07.20 М/с “Ведмедi-сусiди”.
07.50 Д/с “Цiкаво.com”.
08.15 Казки, перевiренi часом. 

“Розбiйники мимоволi”.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.40 Д/с “Аромати Колумбiї”.
12.10 Д/с “Смак сиру”.
12.40 Енеїда.
13.15 РадiоДень.
13.40, 16.20, 23.05 Лайфхак укра-

їнською.
14.00 Д/с “Велике фотополювання 

Дага Гарднера”.
15.00, 02.55 Скелетон. Кубок свiту.
16.10, 23.20, 02.45, 05.50 Погода.
17.50 Д/с “Мегаполiси”.
18.25 Т/с “Iмперiя”.
20.00 Шахтарська змiна.
21.00, 23.30, 02.00, 05.00 Новини.
21.25, 02.20 UA:Спорт. Яскравi 

моменти року.
21.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.20 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 08.50 “Король десертiв”.
10.50 “Iгри приколiв”.
17.40 Х/ф “Три горiшки для По-

пелюшки”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.15 “#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова”.
01.25 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр
06.10 “Речдок”.
08.50 “Стосується кожного”.
10.45 Х/ф “Белль i Себастьян: 

Друзi навiк”.
12.30 Х/ф “Анжелiка i король”.
14.30 Т/с “Абатство Даунтон”.
16.30 Х/ф “Дiвчатка”.
18 .15  Х/ф “Неприборкана 

Анжелiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Анжелiка i султан”.
22.30 “Нiч великих очiкувань”.
01.50 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
04.15 “Чекай на мене в Новий рiк”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Факти.
05.45 Я зняв!
07.15 Т/с “Вiчнiсть”.
10.30 Т/с “Бiблiотекарi”.

15.30 Х/ф “Таксi 3”.
17.00 Х/ф “Таксi 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 М/ф “Олешко Попович i 

Тугарин-змiй”.
20.45 М/ф “Добриня Микитович i 

Змiй Горинович”.
21.55 Дизель-шоу.
00.25 “На трьох”.
02.00 Перший раз за кордоном.
03.40 Х/ф “Данило - князь Га-

лицький”.

ÑТБ
06.00 Т/с “Коли ми вдома”.
08.50 Битва екстрасенсiв.

Íоâèé êаíаë
03.40 Служба розшуку дiтей.
03.45 Зона ночi.
05.50 Абзац.
06.50 М/ф “Том i Джерi: Робiн Гуд 

i Миша-Веселун”.
07.59, 08.59 Kids Time.
08.00 М/ф “Том i Джерi: Гiгантська 

пригода”.
09.00 М/ф “Веселi нiжки”.
11.10 М/ф “Веселi нiжки 2”.
13.10 М/ф “Вiдважна”.
15.00 Х/ф “Алiса в Країнi чудес”.
17.10 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi”.
19.20 М/ф “Зачарований принц”.
21.00 Х/ф “Iсторiя Попелюшки”.
23.00 Х/ф “Iсторiя Попелюшки 3”.
00.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Лев, 

чаклунка i чарiвна шафа”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 19.00, 02.00 Сьогоднi.
07.20, 04.20 Зоряний шлях.
09.00 Реальна мiстика.
15.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 3: 

Помста ситхiв”.
22.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 1: 

Прихована загроза”.
01.30 Телемагазин.
02.50 Х/ф “Снiгуронька для до-

рослого сина”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида”.
09.50 “Загублений свiт”.
11.55 Вiдеобiмба.
15.25 Х/ф “Дракони i пiдземелля”.
17.30 Х/ф “Вулкан”.
19.30 Т/с “Перевiзник 2”.
23.15 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC TUF Finale. Dos Anjos-
Usman”.

01.45 Т/с “Зустрiчна смуга”.
02.45 “Облом.UA”.
04.15 “Цiлком таємно-2016”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Умка”.
06.25 М/ф “Ну, постривай!”
08.00 М/ф “Три паньки”.
08.35 Х/ф “Пропала грамота”.
10.10 Х/ф “Бiлi роси”.
12.00 Х/ф “Близнюк”.
14.10 Х/ф “Людина-оркестр”.
15.55 “Бокс. Найкращi бої Олек-

сандра Усика”.
17.15 Х/ф “Рiздвяний гiсть”.
19.00, 03.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
23.10 “Дискотека 80-х”.
00.55 Х/ф “Дубина”.
02.40 “Легенди бандитського 

Києва”.
04.00 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Речовий доказ”.
04.30 “Правда життя. Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.50 Сироти дикої природи.
09.50, 17.45 Шалена подорож.
10.45 Cкептик.
11.45 Легендарнi замки Закар-

паття.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.55, 21.45 Битва рибалок.
16.45, 22.40 Життя.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.
02.15 Майор “Вихор”.
03.10 Аджимушкай. Пiдземелля 

смертi.
04.00 Доктор Хайм.
04.50 Бiзнес на залякуваннi.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 08.05, 10.10, 12.15, 14.20, 

16.25, 17.10, 19.50, 21.50, 
02.45 Топ-матч.

06.15, 00.55 Арсенал - Фулхем. 
Чемпiонат Англiї.

08.20 Наполi - Емполi. Чемпiонат 
Iталiї.

10.25 Ман Сiт i - Лiверпуль. 
Чемпiонат Англiї.

12.30 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

14.35 Кардiфф - Тоттенхем. 
Чемпiонат Англiї.

16.40, 00.25, 05.15 “Ситкорiзи”.
17.20 Ренн - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
19.10 “Моя гра”. I. Петряк.
20.00 Шахтар - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.05 Тоттенхем - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55, 04.45 Свiт Прем`єр-лiги.
03.00 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
05.45 Програма передач

УТ-1
07.20 М/с “Ведмедi-сусiди”.
07.50 Д/с “Цiкаво.com”.
08.15 Х/ф “Король Дроздо-

бород”.
09.40 Д/с “Останнiй шанс по-

бачити”.
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.15, 22.40 Д/с “Неповторна 

природа”.
13.45, 02.20, 04.20, 05.50 По-

года.
13.55 #ВУкраїнi.
14.30, 03.55 Своя земля.
15.00 UA:Фольк. Рiздвяний 

концерт.
16.00 “Кардинал Любомир 

Гузар”.
17.00 Рiздвянi богослужiння.
19.55 Рiздвяний концерт.
21.00, 23.30, 02.00, 04.30 Но-

вини.
21.30 Концертна програма Марiї 

Бурмаки “Нове та улю-
блене”.

00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 02.10 Х/ф “Сiсi - пре-

красна iмператриця”.
13.55 Х/ф “100 мiльйонiв 

євро”.
15.45 Х/ф “Сотка”.
17.40 Х/ф “Сам вдома 4”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий 

перiод”.
21.50 Х/ф “Льодовиковий 

перiод: Рiздвяна при-
года”.

22.15 “Королева ночi. Концерт 
Олi Полякової”.

Iíòåр
07.30 Х/ф “Вечори на хуторi 

поблизу Диканьки”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Переза-

вантаження 3”.
12.10 “Орел i решка. Переза-

вантаження” Краще.
13.00 Х/ф “007: Квант Мило-

сердя”.
15.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
17.00 “Пряма трансляцiя 

Р i з д в я н о г о 
богослужiння”.

19.00, 20.30 Х/ф “007: Коорди-
нати “Скайфолл”.

20.00 “Подробицi”.

22.20 Х/ф “Пiвзахисник”.
00.10 Х/ф “Замiж в Новий рiк”.
02.05 “Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка”.

ICTV
08.55 Х/ф “Прибульцi”.
10.50 Х/ф “Прибульцi 2: Кори-

дори часу”.
13.00 Х/ф “Прибульцi  в 

Америцi”.
14.40 Х/ф “Особливо небез-

печний”.
16.30 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Пес: Новорiчне 

диво”.
21.15 Дизель-шоу.

ÑТБ
05.50, 01.00 Т/с “Коли ми 

вдома”.
06.50, 10.45 Хата на тата.
08.45 Все буде смачно!
09.45 Караоке на Майданi.
19.00 Х/ф “Кучерява Сью”.
21.05 Х/ф “Ласкаво просимо, 

або Сусiдам вхiд забо-
ронено”.

23.00 Х/ф “Бруднi танцi”.

Íоâèé êаíаë
06.50 М/ф “Том i Джерi: Фор-

саж”.
08.09, 09.59 Kids Time.
08.10 М/ф “Хмарно, можливi 

опади у виглядi фрика-
дельок”.

10.00 М/ф “Хмарно, можливi 
опади у виглядi фрика-
дельок 2”.

11.50 М/ф “Мадагаскар”.
13.20 М/ф “Мадагаскар 2”.
15.10 М/ф “Мадагаскар 3”.
17.00 Х/ф “Рiччi-багач”.
19.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
21.00 Х/ф “Титанiк”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 02.10 Сьогоднi.
07.20, 05.50 Зоряний шлях.
10.30, 13.10 Т/с “Виноград”.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

Сьогоднi. Спецiальний 
випуск iз Стамбулу.

14.30, 15.10 Х/ф “Доктор 
Щастя”.

17.10 Т/с “Сестра по спадку”, 
1 i 2 с.

19.50 Т/с “Сестра по спадку”.
22.10 Х/ф “В очiкуваннi 

любовi”.
00.20 Х/ф “Мамина любов”.
02.50 Х/ф “Новорiчна дру-

жина”.
04.20 Х/ф “Снiгуронька для 

дорослого сина”.

Êаíаë «2+2»
07.55 “102. Полiцiя”.
08.50 “Загублений свiт”.
10.50 “Шаленi перегони”.
12.20 Т/с “Перевiзник 2”.
16.05 Х/ф “Орден дракона”.
17.55 Х/ф “Король Артур i 

лицарi круглого столу”.
19.30 Х/ф “В iм`я короля 2”.
21.20 Х/ф “В iм`я короля 3”.
23.05 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC TUF Finale. Dos 
Anjos-Usman”.

ÍТÍ
08.10 Х/ф “Рiздвяний гiсть”.
09.55 Х/ф “Усе, що я хочу на 

Рiздво”.
11.35 Х/ф “Троє в човнi, якщо 

не рахувати собаки”.
14.10 Х/ф “Кохання, кохання, 

кохання”.
17.05 Х/ф “Приборкання но-

ровливого”.
19.10 Х/ф “Летюча миша”.
22.00 Х/ф “Казка про жiнку та 

чоловiка”.
23.50 “Тисяча рокiв на Афонi”.
01.15 “Паломництво на Святу 

землю”.

МЕГА
07.00 Мiстична Україна.
07.50, 18.25 Там, де нас нема.
09.40 Фантастичнi iсторiї.
10.40 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
12.30, 21.10 Як працюють ма-

шини.
15.30 Сироти дикої природи.
17.30 Битва рибалок.
00.40 Пiдроблена iсторiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.15 Кардiфф - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
08.20 Челсi - БАТЕ. Лiга Європи 

УЄФА.
10.10 Ньюкасл - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
12.00 Свiт Прем`єр-лiги.
12.30 Ювентус - Валенсiя. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.20, 21.50 “Football Funnies”. 

Чемпiонат Англiї.
14.30 Динамо - Шахтар. Фiнал 

2017/18. Кубок України.
16.25 Огляд 1-й половини сезо-

ну. Чемпiонат Iталiї.
17.20 Астана - Ренн. Лiга Євро-

пи УЄФА.
19.10 “Моя гра”. О. Кайоде.
20.00 Хоффенхайм - Шахтар. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.00 Реал - Атлетiко. Супер-

кубок УЄФА 2018.

УТ-1
06.00, 22.25 Д/с “Свiт дикої при-

роди”.
06.30 Додолики.
07.00 М/с “Тачки проти”.
07.20, 09.40 М/с “Ведмедi-сусiди”.
07.50 Д/с “Цiкаво.com”.
08.15 Казки, перевiренi часом. 

“Пiдмiнена королева”.
10.05 Лайфхак українською.
10.20 Д/с “Елементи”.
11.25, 02.20, 04.20, 05.50 Погода.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.05 Сильна доля.
13.05 Х/ф “Змова проти коро-

ни”, 2 с.
15.00 По обiдi шоу.
16.05 Спiльно.
16.35 Д/с “Мегаполiси”.
17.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Найекстремальнiший”.
21.00, 23.30, 02.00, 04.30 Новини.
21.25 Промiнь живий.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.30 Розсекречена iсторiя.
03.30 Складна розмова.
03.55 Своя земля.
04.55 Свiтло.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Їмо за 100”.
10.40, 00.15 “Свiтське життя”.
11.40 “Новорiчний Карнавал 

Свiтського життя”.
14.05 “Свiтське життя. Новорiчний 

Карнавал”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 05.05 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал”.
01.20 “#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова”.

Iíòåр
06.30 М/ф.
07.00 “Речдок”.
08.45 “Жовтi жилети”.
09.50 “Слово Предстоятеля”.
10.00 Х/ф “Дiвчатка”.
12 .00  Х/ф “Неприборкана 

Анжелiка”.
13.30 Х/ф “Анжелiка i султан”.
15.30 Т/с “Абатство Даунтон”.
18.00 Х/ф “Красуня на всю го-

лову”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: Квант Мило-

сердя”.
22.45 “Ювiлейний концерт Ста-

са Михайлова “20 рокiв в 
дорозi”.

00.30 Х/ф “Сiмейний каламбур, 
або Хто кому хто”.

02.15 “Орел i решка. Перезаванта-
ження. Америка”.

03.50 “Подробицi” - “Час”.
04.20 “Нiч великих очiкувань”.

ICTV
05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.35 Факти.
06.05 Я зняв!
07.00 Х/ф “Мерлiн”.
10.30 Х/ф “Ной”.
13.00 Х/ф “Прибульцi”.
14.55 Х/ф “Прибульцi 2: Коридори 

часу”.
17.05 Х/ф “Прибульцi в Америцi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Особливо небез-

печний”.
21.15 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
23.20 Х/ф “Кмiтливi Брюс i Ллойд 

проти ЦРУ”.
00.45 Х/ф “Капiтан Немо”.

ÑТБ
06.15, 10.00 Хата на тата.
08.05 Караоке на Майданi.
09.05 Все буде смачно!
19.00 Х/ф “Охоронець”.
21.40 Х/ф “Кейт та Лео”.
00.00 Х/ф “Шлях крiзь снiги”.

Íоâèé êаíаë
03.40 Служба розшуку дiтей.
03.45 Х/ф “Спадкоємцi”.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.50 М/ф “Том i Джерi: Гiгантська 

пригода”.
07.59, 09.19 Kids Time.
08.00 М/ф “Том i Джерi: Форсаж”.
09.20 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
11.10 Х/ф “Деннiс-мучитель 2”.
12.50 Х/ф “Пастка для батькiв”.
15.10 Х/ф “Черговий тато”.
17.05 Х/ф “Ну що, приїхали?”
19.00 Х/ф “Рiччi-багач”.
21.00 Х/ф “Дуже поганi матусi”.
23.00 Х/ф “Дуже поганi матусi 2”.
01.00 Х/ф “Iсторiя Попелюшки”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 19.00, 03.00 Сьогоднi.
07.20, 05.20 Зоряний шлях.
10.00 Х/ф “Сiм`я напрокат”.
12.00 Х/ф “Доктор Щастя”.
14.10, 19.50 Т/с “Балерина”.
23.15 Х/ф “Новорiчна дружина”.
01.10 Т/с “Я люблю свого 

чоловiка”, 1 i 2 с.
03.40 Т/с “Я люблю свого 

чоловiка”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

08.05, 01.30 “102. Полiцiя”.
09.00, 00.25 ДжеДАI.
10.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Дракони i пiдземелля”.
16.00 Х/ф “Ерагон”.
18.00 Х/ф “Конан-варвар”.
20.40 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
22.40 Х/ф “Орден дракона”.
02.25 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2016”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Чиполлiно”.
06.40 Х/ф “Крах iнженера Гарiна”.
11.50 Х/ф “Граф Монте-Крiсто”.
15.30 Х/ф “Зорро”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
21.30 Х/ф “Приборкання норов-

ливого”.
23.30 Х/ф “Поганий Санта”.
01.30 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.35 “Речовий доказ”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.25 “Легенди бандитської Оде-

си”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.30 Мiстична Україна.
07.20, 18.25 Там, де нас нема.
09.10 Фантастичнi iсторiї.
10.10 Невада: ядерна таємниця.
11.10 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.05 Планета динозаврiв.
15.35 Сироти дикої природи.
17.35 Битва рибалок.
21.10 Як працюють машини.
00.40 Скарб.ua.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 08.05, 14.20, 21.50, 02.45 

Топ-матч.
06.15, 00.55 Ман Сiтi - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
08.20 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.10 Арсенал - Фулхем. Чемпiонат 

Англiї.
12.00 “Ситкорiзи”.
12.30 Ювентус - МЮ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
14.35 Челс i  -  Саутгемптон. 

Чемпiонат Англiї.
16.25, 00.00, 04.50 Чемпiонат 

Англiї. Огляд туру.
17.20 Динамо (К) - Ренн. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
19.10 “Моя гра”. М. Девiч.
20.00 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.10 Айнтрахт - Лацiо. Лiга Європи 

УЄФА.
03.00 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа4 січня

6 січня

5 січня

   TV-4
Поíåдіëоê, 31 грóдíя 
06.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиж-

день
07.50 Міська рада інформує     
08.00 Вікно в Америку        
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес 
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55 Добрі традиції
10.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Санта молод-

ший»
16.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Три 

Різдвяні казки»
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
18.45 Міська рада інформує
19.00 Сільський календар
19.30 Наші вітання 
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп 

подій
20.40 Дім книги 
21.00 Наші вітання
21.30 Добрі традиції
21.40 НОВОРІЧНІ ДАЧНІ 

ІГРИ !!!

Віâòороê, 1 січíя
06.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Ранковий фітнес
07.00 У фокусі Європа
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп 

подій
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Відкрита зона
10.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
10.45 Європейський горо-

скоп 2019
11.00 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Ча-

рівний ключик»
12.10 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Дитяче кіно.Х.ф.«Три 

Різдвяні казки»
13.45 Східний гороскоп 

2019
14.00 Хіт-парад

15.00 НОВОРІЧНІ ДАЧНІ 
ІГРИ !!!

18.00 Т.с. «Серцю не на-
кажеш» +16

19.00 Наші вітання
20.00 Смачна мандрівка
20.30 Музична програма 

«Гал-кліп»
21.00 Наші вітання
21.20 Добрі традиції
21.30 Новорічна казка-

мюзикл від ТНЕУ 
«Різдвяна історія 
Ромео і Джульєтти»

22.50 Х.ф. «Як вкрасти по-
цілунок»  

Ñåрåда, 2 січíя
06.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Ранковий фітнес
07.00 У фокусі Європа
07.35 Х.ф. «Самотній Санта 

шукає місіс Клаус» 
+16

08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
10.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 Музична програма 

«Гал-кліп»
12.40 Філ Коллінз. Концерт 

в Парижі
14.00 Х.ф.«Легенда темної 

гори» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 Дитяча програма «Ча-

рівний ключик»
17.00 Відкрита зона
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
18.45 Міська рада інформує
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Мільярдер»

Чåòâåр, 3 січíя
06.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Провінційні вісті

09.20 На гарячому
10.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Гидке каченя» 
15.45 Добрі традиції 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Музична програма 

«Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
18.45 Виклик долі
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс 
21.00 Наші вітання
21.30 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Мертвий сезон» 

П’яòíèця, 4 січíя
06.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Провінційні вісті
09.20 На гарячому
10.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма «Ча-

рівний ключик»
12.10 Музична програма 

«Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Френкі та Джон-

ні одружені»   
16.00 Провінційні вісті 
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.10 Сільський календар                                                                                                              
20.40 Про кіно                   
21.00 Наші вітання
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому

22.35 Х.ф. «Різдвяний 
гість» 

Ñóáоòа, 5 січíя
07.35 Х.ф. «Дари Волхвів»     
08.55 Добрі традиції 
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Провінційні вісті
09.20 На гарячому
10.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.00 Про нас       
11.30 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
12.00 Євромакс
12.30 Х.ф.«Свята Варвара» 

+16 
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Моя 

чарівна Мадлен»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
19.35 Shift. Життя в цифрі
19.55 Добрі традиції
20.10 Муніципальному орке-

стру «Оркестра Волі 
– 30»

21.00 Х.ф. «Десять запо-
відей»

Неділя, 6 січня
06.00 Х.ф. «Дари Волхвів»     
07.30 Українські традиції
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості 

життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Ранковий фітнес
10.15 Пряма трансля-

ція Божественної 
Святої Літург і ї  з                                                
Архикатедрально-
го Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.М.ф.«Моя 

чарівна Мадлен»
13.30 Дитяча програма «Ча-

рівний ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
15.35 Shift. Життя в цифрі
16.00 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Українські традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті. Тиж-

день
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Музична програма 

«Гал-кліп»
21.30 Єдина країна 
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Книга Буття. 

Створення світу» +12    

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
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Святкові роли з лососем
ПОТРІБНО: 2 листи лавашу, 

200 г слабосоленого лосося, 150 
г вершкового сиру, 2 помідори, 
пучок зеленої цибулі, листя са-
лату, лимонний сік, мелений 
чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: змастити 
лаваш рівним шаром вершко-
вого сиру і приправити перцем. 
Нарізати помідори тонкими 
кружечками. Дрібно нарізати 
зелену цибулю і посипати нею 
сир. Зверху розкласти скибоч-
ки лосося, збризнути лимонним 
соком. Потім розкласти листя 
салату і помідори. Лаваш щіль-
но скрутити в рулет, загорнути 
в плівку, покласти в холодиль-
ник до подачі мінімум на  годи-
ну. Перед подачею нарізати ру-
лет на шматочки шириною 3-4 
см, викласти на тацю і подавати.

Салат з тунцем

ПОТРІБНО: пучок салатно-
го листя, 2-3 огірки, 2 помідори, 
3 варених яйця, 180 г консерво-
ваного тунця шматочками, олив-
кова олія, зерниста гірчиця, сіль, 
мелений перець.

ПРИГОТУВАННЯ: салатне 
листя замочити у воді на півго-
дини. Промити, дати висохнути і 
порвати руками на тарілку. Звер-
ху розкласти шматочки огірків, 
помідорів, яєць і тунця. Посоли-
ти і посипати перцем. Заправити 
салат оливковою олією, зміша-
ною з діжонською гірчицею.

Мандарини на закуску
ПОТРІБНО: 1 куряча грудка, 

3-4 морквини, 2 яйця, 150 г твер-
дого сиру, 2 зуб. часнику, 100 г 
майонезу або йогурту без доба-
вок, листя базиліку, зірочки гвоз-
дики.

ПРИГОТУВАННЯ: відварити 
м'ясо, моркву, яйця. Всі продук-
ти подрібнити на тертці, часник 
вичавити через прес. У масу з ку-
рячого м'яса додати майонез (50 
грам), сіль, спеції за смаком і злі-
пити невеликі кульки. Змішати 
сир, яйця, часник і майонез, посо-
лити. На харчову плівку виклас-
ти 1-2 ст. л. сирної маси і розрів-
няти в млинець. Потім всередину 
помістити кульку з курячої груд-
ки і загорнути. За таким принци-

пом отриману заготовку загор-
нути в шар натертої моркви і на-
дати форму мандарина. Прикра-
сити закуску гілочками базиліку 
і зірочками гвоздики.

Олів'є по-новому

ПОТРІБНО: 6 картоплин, 2 
великих моркви, 6 яєць, 2 куря-
чих філе, 4 свіжих огірка, смета-
на або йогурт, горошок консер-
вований, французька гірчиця, 
сіль, лавровий листок. 

ПРИГОТУВАННЯ: відварити 
моркву, картоплю, яйця. Зварити 
куряче філе, додавши трохи солі 
і, за бажанням, лавровий лист. 
Почистити овочі та яйця і наріза-
ти їх кубиками. Дрібно нарізати 
курку. Додати горошок. Змішати 
сметану або йогурт з гірчицею в 
пропорціях ¼. Додати до салату 
сіль, соус і перемішати. 

Салат з куркою  
і корейською морквою

ПОТРІБНО: 1-2 курячих філе, 
75 мл соєвого соусу, 1 ст. л. меду, 
щіпка меленого імбиру, рослин-
на олія, 3 свіжих огірки, 1 банка 
консервованої кукурудзи, 200 г 
моркви по-корейськи, пучок са-
латного листя, 1 ст. л. кунжуту.

ПРИГОТУВАННЯ:  куря-
че філе нарізати і замаринува-
ти в суміші соєвого соусу, імби-
ру і меду. Залишити на годину. 
Потім вийняти з маринаду і об-
смажити на олії до готовності. 
Остудити. Салат замочити на 
півгодини в холодній воді, щоб 
прибрати гіркоту. Обсушити і 
порвати руками. Огірки поми-
ти, за бажанням, очистити і на-
різати кружечками. Кунжут під-
сушити в духовці або на сухій 
сковороді. З'єднати всі інгреді-
єнти в салатниці і полити неве-
ликою кількістю оливкової олії.

Салат з яловичим 
язиком і авокадо

ПОТРІБНО: цілий яловичий 
язик, 1 авокадо, 2 яйця, 200 г 
печериць, 1 свіжий огірок, 1 ци-
булина, 1 банка консервовано-

го горошку, майонез, рослинна 
олія для обсмажування. 

ПРИГОТУВАННЯ: відвари-
ти в підсоленій воді яловичий 
язик. Яйця зварити та охоло-
дити. Цибулю порізати півкіль-
цями, обсмажити на олії кіль-
ка хвилин. Потім додати гри-
би і смажити до готовності. По-
солити і поперчити. Яйця і аво-
кадо нарізати кубиками, огірок 
і язик – соломкою. Додати горо-
шок. Всі інгредієнти заправити 
майонезом і перемішати.

Телятина  
в червоному вині

ПОТРІБНО: 1 кг м’яса, 100 г. 
червоного сухого вина, 1 ст. л. 
коньяку, 50 г. олії, 3 зуб. часни-
ку; 1 ст. л. базиліку, чорний ме-
лений перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо на-
терти сіллю і перцем. Приготу-
вати маринад: подрібнити час-
ник, базилік і змішати їх з інши-
ми продуктами, залити м’ясо і за-
лишити на добу в холодильнику. 
Вийняти філе з маринаду, зроби-
ти на ньому невеликі поздовжні 
розрізи, помістити в духовку на 
решітку. Смажити 7-15 хвилин (в 
залежності від форми філе). По-
давати на листках салату.

Курка з апельсинами
ПОТРІБНО: 2 яблука, 2 

апельсини, 1 ціла курка, 1 ст. 
червоного напівсолодкого 
вина, 150 мл соняшникової олії, 
1 головка часнику, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: змастити 
курку олією і тертим часником. 
Посипати сіллю, перцем і улю-
бленими приправами. Залиши-
ти на 30 хв. Тим часом нарізати 
часточками яблука і апельси-
ни. На дно форми для запікан-
ня викласти фрукти. Зверху по-
класти курку. За бажанням пти-
цю теж можна нафарширувати 
яблуками й апельсинами. Зали-

ти все вином, злегка накрити 
фольгою і відправити запікати-
ся на 1,5 год. при 180 °С. Потім 
фольгу прибрати, полити курку 
соусом, що утворився, і поста-
вити на 15–20 хв. під гриль.
Рулет з курячої грудинки 

зі шпинатом

ПОТРІБНО: 250 г курячої 
грудки, 5 в’ялених томатів, 1/2 
пучка шпинату, 100 г м’якого 
сиру, 1 ч. л. рослинної олії, сіль, 
перець.

ПРИГОТУВАННЯ: шпинат 
ошпарити окропом і крупно на-
різати. В’ялені томати поруба-
ти. Курячі грудки злегка відби-
ти і приправити за смаком. Ви-
класти сир, томати і шпинат на 
курячу грудку. Згорнути рулет і 
обмотати кулінарною ниткою. 
Обсмажувати на рослинній олії 
3–5 хв. до появи золотистої ско-
ринки. Перекласти у форму для 
запікання і відправити в духо-
вку на 10–15 хв. при 180 °С.

Новорічний  
шоколадний торт 

ПОТРІБНО: для тіста - 100 г 
борошна, 4 яйця, 120 г цукру, 2 

ст. л. какао, 2 ч. л. крохмалю, 1 ч. 
л. вершкового масла;

ДЛЯ СИРОПУ: 70 г цукру, 2 
ст. л. коньяку, 150 мл води;

ДЛЯ КРЕМУ: 200 г жирних 
вершків, 200 г гіркого шоколаду;

ДЛЯ ПОСИПКИ: 50 г шоко-

ладу, 2 ст. л. цукрової пудри.
ПРИГОТУВАННЯ: просія-

не борошно з'єднати з какао і 
крохмалем. Відокремити жовт-
ки від білків і збити їх міксером 
зі 100 г цукру до білого кольо-
ру. Білки збити з 1 ст. ложкою цу-
кру до щільних піків. Акуратно 
з'єднати жовтки з білками, під-
німаючи масу ложкою знизу вго-
ру. Поступово всипати в яйця бо-
рошняну суміш, постійно пере-
мішуючи. Тісто викласти у зма-
щену вершковим маслом форму 
і відправити у розігріту до 180°С 
духовку. Випікати корж 25 хви-
лин. Перевірити готовність бі-
сквіта можна дерев'яною палич-
кою - вона має бути сухою. Го-
товий бісквіт залишити остига-
ти приблизно на 4 години. При-
готувати шоколадний крем для 
прошарку новорічного торта. 
Для цього шоколад поламати на 
шматочки. Вершки довести до 
кипіння, залити ними шоколад 
і перемішати до однорідної маси 
і повного розчинення шокола-
ду. Остудити крем при кімнатній 
температурі протягом 1 години.

Приготувати сироп для про-
сочення торта. Цукор залити во-
дою і проварити до повного роз-
чинення цукру. Охолодити си-
роп і влити туди коньяк. Бісквіт 
розрізати уздовж на два кор-
жі. Нижній корж просочити си-
ропом, потім викласти на нього 
половину шоколадного крему. 
Зверху покласти другий корж, 
знову просочити сиропом і об-
мастити зверху і з боків рештою 
крему. Поставити торт у холо-
дильник, щоб крем трохи застиг. 
Для посипки холодний шоколад 
потерти на дрібній тертці і поси-
пати ним торт. Вирізати трафа-
рет у вигляді сніжинки, наклас-
ти на торт і зверху присипати 
цукровою пудрою. Біла цукрова 
пудра матиме ефектний вигляд 
на контрастному чорному тлі. 

Незважаючи на те, що Свиня любить смачно поїсти, не обов'язково 
перевантажувати стіл стравами – всього має бути в міру. Зрозуміло, щоб не 
розлютити символ наступаючого року, на столі не повинно бути свинини. До 
новорічного меню 2019 також варто включити оригінальні закуски і салати, 

святкові бутерброди і канапе, страви зі свіжих овочів і зелені. На десерт 
найкраще підійдуть фруктові торти, ягідні десерти та шоколадні трюфелі.
Що стосується напоїв, то у рік Свині варто віддати перевагу легким винам, 

шампанському і оригінальним домашнім коктейлям. 
За східною традицією для Свині необхідно підготувати окрему мисочку із 

зерновим хлібом, горіхами і крупою. Також постарайтеся, щоб на святковому 
столі було багато домашніх цукерок – в Китаї вони символізують родинне 
щастя. А традиційні у нас мандарини в Піднебесній вважаються їстівним 
втіленням золотих монет. А ще кажуть, що солодощі привертають у дім 

тепло і розуміння, а хліб - благополуччя. Щоб об’єднати ці дві речі обов’язково 
приготуйте для зустрічі нового року святковий торт.   

Ошатний новорічний стіл – це не тільки смачні страви, а й красива сервіровка і 
святковий декор. Щоб догодити Жовтій Земляній Свині новорічний стіл 2019 має 

бути прикрашеним в жовтих, червоних та золотистих тонах.

Смачно зустрічаємо 2019 рік 
Жовтої Земляної Свині
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За китайським календарем 2019 – рік Жовтої  
Земляної Свині. У цього символу є свої правила,  

які варто врахувати при підготовці святкового меню.

Смачного і щасливого Нового року!
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Відповіді

26 грудня - хмарно, сніг, вночі 0-2 градуси морозу, 
вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.11, захід - 16.25. 

27 грудня - хмарно, можливий дощ зі снігом, вночі 
0-1, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.11, захід - 16.25. 

28 грудня - хмарно, дощ, вночі 1-3, вдень 1-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 8.11, захід - 16.26. 

29 грудня - хмарно, сніг, можливий дощ зі снігом, 
вночі 1-2 градуси, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сон-
ця - 8.11, захід - 16.27. 

30 грудня - хмарно, можливий сніг, вночі 0-1, 
вдень 0-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.12, захід - 16.28. 

31 грудня - хмарно, можливий сніг, вночі 0-1, 
вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.12, захід - 16.29. 

1 січня - хмарно, можливий сніг, вночі 0-1, вдень 
0-2 градуси морозу. Схід сонця - 8.12, захід - 16.30.

Погода в Тернополі 
й області

Вплив курсу валют на ринок нерухомості  
та як купити квартиру в Івано-Франківську вигідно?

Аналітичний центр будівель-
ної компанії «Благо» з‘ясував, як 
за несприятливих економічних 
умов можна вигідно придбати 
квартиру в Івано-Франківську.

РОЗТЕРМІНУВАННЯ  
ВІД ЗАБУДОВНИКА

Девелопери будівельних 
компаній пропонують інвесто-

рам власне безвідсоткове роз-
термінування на квартири, що 
знаходяться на стадії будівни-
цтва. Таким чином клієнт має 
можливість вносити оплату час-
тинами у зручний час протя-
гом двох років або ж до моменту 
здачі будинку в експлуатацію. 
При купівлі квартири на ста-

дії «котловану» інвестор еконо-
мить до 20% від вартості ново-
збудованого житла.

УЧАСТЬ У ДЕРЖАВНИХ 
 ПРОГРАМАХ

Великі будівельні компанії 
тісно співпрацюють з державни-
ми програмами, що допомагають 
малозабезпеченим сім‘ям отри-
мати власну квартиру. В Івано-
Франківську діє програма «До-
ступне житло», створена для по-
ліпшення житлових умов певних 
соціальних груп, покриває від 30 
до 50 відсотків витрат від вартос-
ті квартири.

ПРОГРАМИ ОБМІНУ СТАРОГО 
ЖИТЛА НА НОВЕ

У вересні БК «Благо» за-
пустила програму «Хрущовка» 
на нову квартиру», що відкри-
ла можливості власникам вто-

ринного майна обміняти ста-
ру квартиру на нерухомість 
в новобудові без посередни-
ків. Будівельна фірма при цьо-
му встановлює максимальну 
ринкову вартість вторинно-
го майна, бере на себе всі кло-
поти з продажу та оформлен-
ня документації безкоштовно, 

гарантує прозорість та безпе-
ку проведення операції купівлі-
продажу.

Купити квартиру в Івано-
Франківську на вигідних умо-
вах можна у ЖК «Паркова Алея», 
«Comfort Park», містечко «Со-
борне», ЖК «Manhattan» від бу-
дівельної компанії «Благо».

Ринок франківської нерухомості вкотре готується 
до зростання цін на квадратні метри. З початку 
року експерти прогнозують падіння гривні 

стосовно долара до 29/1$. Стрибки нацвалюти 
спричинили подорожчання імпортних будівельних 
матеріалів, збільшення цін на паливо та енергоносії, 
посилилась конкуренція за робочу силу та оплату праці. 
Забудовники змушені реагувати плавним зростанням 
вартості новозбудованого житла на 5-7%. Незважаючи 
на це, експерти радять не зволікати з часом і придбати 
нерухомість саме зараз, щоб уникнути зайвих витрат у 
наступному році.

Залишився тільки спомин
Минуло дев’ять днів, як залишив цей світ до-

брий господар, хороший батько, люблячий дідусь
Василь Онуфрійович Майструк 

(14.01.1935 – 14.12.2018 р.р.)
Осиротіла без батька та дідуся хата, не почуємо 

більше мудрої поради, теплого батьківського слова. 
Сум та печаль огорнули наші серця. Рівно місяць не 
дожив наш тато, дідусь до своїх 84 літ. 

Хай земля Вам буде пухом, рідненький! Нехай 
там, у Вічності, буде світло і легко Вашій душі. А ми 
тут, на землі, будемо молитися, щоб Господь послав 
Вам Царство Небесне. 

Сумуючі - дочка Ольга, син Іван з сім’ями, 
рідні із с. Плотича Козівського району.
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ГОРОСКОП
З 26 ГРУДНЯ ДО 1 СІЧНЯ

ОВЕН 
Тиждень буде сповнений сюрпризiв. 

Щоб налагодити сiмейнi стосунки, ради-
мо вирушити з коханою половинкою на 
спiльний вiдпочинок.

ТЕЛЕЦЬ 
У цей час ви можете опинитися перед 

вибором - сім’я чи кар’єра. Вiд вашого ви-
бору залежить подальше сiмейне життя.

БЛИЗНЮКИ 
У вас буде достатньо енергії для реалі-

зації всіх ваших планів. Але підвищена не-

рвозність може стати причиною швидкої 
перевтоми, тож бiльше вiдпочивайте.

 РАК 
Дотримуйтеся здорового способу життя, 

будьте стримані в їжі, намагайтеся висипати-
ся. Фізичний і моральний стан буде чудовим.

ЛЕВ 
Попереду багато приємних сюрпризів, 

на вас чекає кар’єрне зростання. Потрiбно 
бути до цього готовим і весь час зберігати 
гарну фізичну форму.

ДІВА 
Ніхто не застрахований від несподіва-

них розчарувань, але в цілому вам немає 
на що скаржитися, особливо якщо ви ста-
витиметеся до кохання як до чудової гри.

ТЕРЕЗИ 
Негаразди в особистому житті можуть 

настати через ревнощі до людини, яка 
не хоче бути залежною від вас. А в житті 
одружених усе залишиться без змін.

СКОРПІОН 
Якщо ви самотні, то у вас є всi шан-

си зустрiти другу половинку. Економте 
грошi, оскiльки основнi витрати попереду.

 СТРІЛЕЦЬ
Може виникнути конфлікт між кохан-

ням і грошима. Будьте уважні й обережні. 
Визначте для себе, що важливіше, і не до-
зволяйте собою маніпулювати.

КОЗЕРІГ 
Ви з посмішкою сприйматимете 

неминучі зобов’язання, розглядаючи 
це як підвищення по кар’єрних сходах. 
Зірки на вашому боці. У професійній 
сфері вам буде надана велика свобода 
дій.

 ВОДОЛІЙ 
Ви будете сповнені ентузіазму й ба-

жання працювати, але не дозволяйте со-
бою командувати. Сприятливий перiод 
для підвищення кваліфікації.

РИБИ 
Підіть на професійні курси, візьміть 

участь у семінарах, почніть вивчати іно-
земну мову. Настануть позитивні зміни в 
кар’єрі. Ви можете сміливо здійснювати 
найсміливіші проекти.

Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів можна 

безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“  

або за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 100 грн.

 Для передплатників "
 Нашого ДНЯ" - знижки.

У ці передсвяткові дні хочу від усього 
серця подякувати кожному з Вас за під-
тримку і добру співпрацю, за розуміння і 
взаємну повагу, за єдність, консолідацію 
і самовіддану працю на благо незламно-
го Українського народу і нашої спільної 
Української держави.

За рік, що минає, ми безперечно 
стали сильнішими, переконливішими і 
впевненішими у своїх діях.

Ми вистояли перед глибокими по-
трясіннями і труднощами, що спіткали 
Україну та мільйони наших співвітчиз-
ників. Кожен із нас і наші родини – ті, які 

мешкають на Тернопільщині, – зберегли 
і примножили найцінніше, що нас єднає: 
любов до рідної землі, української мови, 
духовності, культури і традицій.

2019 рік, безперечно, стане для нас 
роком нових випробувань. Впевнений, 
що принесе він також нові перемоги, 
здобутки й успіхи у відновленні тери-
торіальної цілісності України, реформу-
ванні Української держави за найкращи-
ми світовими стандартами, зміцненні 
авторитету нашої Вітчизни у світі. 

Ми були, є і будемо великим і непо-
дільним Українським народом. У праці 

та молитві – ми маємо бути разом, і це  
запорука успіху, бо в єдності наша сила.

Бажаю Вам миру, добробуту і сімей-
ного благополуччя.

Хай святковий Різдвяний настрій 
наповнить оселі, серця і душі радістю, 
щастям і благодаттю на весь прийдеш-
ній рік.

Політична партія 
«Основа» вітає усіх 

із Різдвом Христовим 
та Новим роком!

ВІКТОР ЗАБІГАЙЛО, керівник 
Тернопільської партії «Основа»: «2019»

Вітаємо! 
Ділову жінку, 
щиру колегу, 

чудову дружину 
і маму, 

справжнього 
професіонала своєї 

справи 
Валентину 

Броніславівну
Удич

     з Днем 
народження!
Добрий майстер у роботі 
І порадник у житті,  
Ви розрадите в скорботі,  
Не забудете в біді,  
Порадієте на святі,  
Не останній - за столом,  
І на дружбу Ви багаті,  
До людей Ви - лиш з добром,  
З святом Вас віта сьогодні 
Весь наш дружній колектив 
Працьовиті, гарні, мужні 
Будьте Ви і повні сил! 

З повагою, колектив ТД ПАТ «Укрпошта».

До цих приємних, щирих слів 
приєднується і колектив «Нашого ДНЯ». 

Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Хай Вашу душу радість окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі,
І рідна українськая земля
Дає Вам сили на життєвій ниві! 

Вітаємо!
Добру, щиру, 

порядну людину, 
Великовікнинського 

сільського голову
Василя 

Антоновича 
Коляду

з Днем народження!
Всього, що найкращого в світі буває,
Для Вас від душі ми бажаєм.
Найперше – спокою і миру в родині,
Щоб радість всміхалась при кожній хвилині.
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта:
Многая, многая, многая літа!

З повагою – колеги і друзі. 

Вітаємо! 
Нашу любу донечку і 

похресницю, наймилішу 
внучку, найсвітліше сонечко

Настусю Зятик
з Плотичі 

Козівського району  
з Днем народження!

Три рочки настало дитині – 
Радість всій нашій родині!
З цим прийшли ми привітати

І Настусі побажати:
Здоров’ячка міцненького,
Сонечка ясненького.
Щоб росла ти всім на втіху,
В домі буде море сміху!
Наче зіронька дівчатко –
 Будь щаслива, ангелятко!
Виростай здорова, весела, слухняна,
Щоб завжди пишались Твої тато й мама. 
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє! 

З любов’ю - мама Галя, тато Михайло, бабусі 
Ліля, Оксана, дідусь Василь, хресні батьки Ві-

ктор, Оксана, рідні - Тарас та Іван і вся родина.




