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Січень-2019 буде найте-
плішим за багато років. Се-
редня місячна температура 
становитиме від 0 до 4 граду-
сів морозу, в Криму до 3 граду-
сів тепла.

Водночас, кількість опадів 
у січні буде в межах середніх 
багаторічних значень - 27-55 
мм, на Закарпатті 64-81 мм, у 
горах Криму до 124 мм, пові-
домляє «Укргідрометцентр».

За багаторічними спо-

стереженнями, у січні серед-
ня місячна температура пові-
тря сягає 1-6 градусів морозу, 
в Карпатах, на Сході та Північ-
ному сході України 7-8 граду-
сів нижче нуля.

Абсолютний мінімум тем-
ператури 23-37 градусів моро-
зу, в окремих районах Харків-
ської, Дніпропетровської, Ки-
ївської, Сумської областей та 
в Карпатах 38-39 градусів мо-
розу, Черкаської та Луганської 

областей до мінус 42 градусів, 
на узбережжі Криму місцями 
13-22 градуси морозу. Абсо-
лютний максимум - 7-14 гра-
дусів тепла; на Прикарпатті, 
у південній половині країни - 
до плюс 15-18, в Криму - до 21 
градуса вище нуля.

Таким чином цьогоріч-
ний січень буде аномально те-
плим, середня місячна темпе-
ратура буде на 1,5-2,0 граду-
сів вище середніх багаторіч-
них значень.

Найбільше снігу буде у 
третій декаді місяця - в серед-
ньому 8-15 см.

Синоптики прогнозують  
аномальну погоду в січні

Магнітні бурі у січні
У перший місяць року Україну накриють потужні магнітні збурення. 
4, 6 і 16 січня прогнозують магнітні коливання, близькі до магнітної бурі рівня G1. 

Про це повідомляє прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
А 24 січня прогнозується потужний метеоудар. Зазначимо, що магнітна буря першого рівня 

G1 може позначитися на самопочутті людей, що страждають від серцево-судинних захворювань.

Величезну шопку, аналогів якої нема в жодному українському місті, 
спорудили в Тернополі у храмі Святого апостола Петра. Тут ціле селище 
на пагорбах із хатами, храмом, людьми та різними птахами і звірятами. 
Красиві вертепи з’являються і в інших містах і селах Тернопілля. 
На фото Мирослава Коломійчука - вихованці Лановецького 
комунального будинку дитячої та юнацької творчості, яким керує Ліна 
Смолій. Діти прийшли на відкриття різдвяної шопки у їхньому місті. 

А про рекордну різдвяну шопку в Тернополі читайте на 3 сторінці.

Христос рождається!  
Славімо його!



ЦЕРКОВНИЙ 
КАЛЕНДАР УГКЦ2019

1	 вт	 	 Боніфатія	мч.
2	 ср	  Передсв. Різдва Христового.	Ігнатія	Богоносця	свщмч.
3	 чт	 	 Юліянії	мчц.
4	 пт	 	 Анастасії	влкмчц.
5	 сб	 	 10	мучеників	Критських
6	 нд	 	 Гл.	7.	Перед	Різдвом.	Св.	Отців.	Навечір’я	Різдва.	
	 	 	 Євгенії	прпмчц.
7	 пн	 	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 вт	 	 Собор	Пресвятої	Богородиці.	Євтимія	свщмч.
9	 ср	 	 Стефана	ап.	первомученика	й	архидиякона
10	 чт	 	 20000	мчч.,	спалених	у	Нікомидії	 	 	 	
11	 пт	 	 Дітей	за	Христа	вбитих	у	Вифлеємі.	Маркелла	прп.
12	 сб	 	 Анісії	мчц.,	Зотика	прп.
13			нд	 	 Гл.	8.	По	Різдві.	Перед	Богоявл.	Віддання	Різдва.	
	 	 	 Меланії	римлянки	прп.
14	 пн	 	 Обрізання	Господнє,	Новий	рік,	Василія	Великого	св.
15	 вт	  Передсв. Богоявлення. Сильвестра	папи
16	 ср	 	 Малахії	прор.,	Гордія	мч.
17	 чт	 	 Собор	70	апостолів,	Теоктиста	прп.
18	 пт	  Навечір’я Богоявлення. Теопемпта	й	Теони	мчч.
19	 сб	 	 ВОГОЯВЛЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20			нд	 	 Гл.	1.	По	Богоявленні.	 Собор	св.	Івана	Хрестителя
21	 пн	 	 Юрія	Хозевіта	прп.,	Домініки	прп.,	Еміліяна	ісп.
22	 вт	 	 Полієвкта	мч.
23	 ср	 	 Пратулинських	мчч.,	Григорія	Нісс	св.,	
	 	 	 Дометіяна,	Маркіяна	прпп.
24	 чт	 	 	Теодосія	Великого	прп.
25	 пт	 	 Татіяни	мчц.
26	 сб	 	 Єрміла	і	Стратоніка	мчч.
27	нд	 	 Гл.	2.	Відд.	Богоявлення.	Отців	убитих	в	Синаї,	Ніни
28	 пн	 	 Павла	Тив.	і	Івана	Кущника	прпп.
29	 вт	 	 Поклін	чесним	оковам	св.	ап.	Петра
30	 ср	 	 		Антонія	Великого	прп.
31	 чт	 	 Атанасія	й	Кирила	свв.

1	 пт	 	 Макарія	Єгип.	прп.
2	 сб	 	 		Євтимія	Великого	прп.
3	 нд	 	 Гл.	3.	Максима	Ісповідника	прп.,	
	 	 	 Неофіта	мч.,	Євгенія	і	ін.	мчч.
4	 пн	 	 Тимотея	ап.,	Анастасія	прпмч.
5	 вт	 	 Климента	свщмч.,	Агатангела	мч.
6	 cр	 	 Ксенії	Римлянки	прп.
7	 чт	 	 		Григорія	Богослова	архиєп.	Царгород.
8	 пт	 	 Ксенофонта	прп.,	Марії,	Аркадія,	Йоана	прпп.
9	 сб	 	 		Перенес.	мощей	св.	Івана	Золотоустого
10	 нд	 	 Гл.	4.	Закхея.	Єфрема	Сирина	прп.
11	 пн	 	 Перенес.	мощей	св.	свщмч.	Ігнатія	Богоносця
12	 вт	 	 		Трьох	святителів:	Васил.	Вел.,	
	 	 	 Григ.	Богосл.,	Йоана	Зол.
13	 cр	 	 Кира	та	Івана	чудотворців	і	безсрібників
14	 чт	 	 Передсвяття Стрітення. Трифона	мч.
15	 пт	 	 СТРІТЕННЯ	ГОСПОДНЄ
16	 сб	 	 Симеона	Богоприємця	й	Анни	прор.
17	 нд	 	 Гл.	5.	Митаря	і	фарисея.	Ісидора	Пилусіотського	прп.
18	 пн	 	 Агафії	мчц.
19	 вт	 	 Вукола	прп.,	Сільвана	свщмч.
20	 cр	 	 Партенія	прп.
21	 чт	 	 Теодора	Стратилата	влкмч.,	Захарії	Серповидця	прор.
22	 пт	  Віддання Стрітення. Никифора	мч.
23	 сб	 	 Харлампія	мч.
24	 нд	 	 Гл.	6.	Блудного	сина.	Теодора	Тирона	влкмч.,	
	 	 	 Власія	свщмч.
25	 пн	 	 Мелетія	архиєп.	Антіохійського	рівноап.
26	 вт	 	 Мартиніяна	прп.
27	 cр	 	 		Кирила	рівноап.,	Мирона	прп.	чудотв.,	Авксентія	прп.
28	 чт	 	 Онисима	ап.

1	 пн	 	 Хрисанта	і	Дарії	мчч.
2	 вт	 	 Прп.	Отців,	убитих	в	обителі	Сави
3	 ср	 	 Якова	прп.
4	 чт	 	 Василія	свщмч.
5	 пт	 	 Нікона	і	ін.	мчч.
6	 сб	 	 Заупокійна. Передсвяття Благовіщення.	Захарії	прп.
7	 нд	 	 Гл.	4.	БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
8	 пн	 	 Собор	арх.	Гавриїла
9	 вт	 	 Матрони	мчц.
10	 ср	  Поклони.	Іларіона	Нового	прп.,	Стефана	прп.	чудотв.
11	 чт	 	 Марка	прп.,	Кирила	і	ін.	мчч.
12	 пт	 	 Йоана	Ліствичника	прп.
13	 сб	 	 Акафістова.	Іпатія	прп.
14	 нд	 	 Гл.	5.	5-а	посту.	Марії	Єгипетської	прп.
15	 пн	 	 Тита	прп.	чудотв.
16	 вт	 	 Микити	прп.
17	 ср	 	 Йосифа	і	Юрія	прпп.
18	 чт	 	 Теодула,	Агатопода	і	ін.	мчч.
19	 пт	  	Методія	св.,	учителя	слов’янського,	Євтихія,	архиеп.	Царгород.
20	 сб	 	 Лазарева. Юрія	прп.
21	 нд	 	 Квітна.	Вхід	Господній	у	Єрусалим.	Іродіона,	Агава,	
	 	 	 Руфа,	Асинкріта,	Флегонта	і	Єрма	апп.
22	 пн	 	 Євпсихія	мч.
23	 вт	 	 Терентія,	Помпія,	Максима,	Зенона	і	ін.	мчч.
24	 ср	 	 Антипи	єп.	Пергаму
25	 чт	 	 Великий	четвер	(страсті).	Василія	прп.	і	ісп.
26	 пт	 	 Велика	п’ятниця	(плащаниця).	
	 	 	 Артемона	свщмч.	і	тих,	що	з	ним
27	 сб	 	 Велика	субота.	Св.	Мартина	папи	Римського
28	 нд	 	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ.	Пасха.	Аристарха,	Трофима	і	ін.	ап.
29	 пн	 	 Світлий	понеділок.	Агапії,	Ірини	й	ін.	мчц.
30	 вт	 	 Світлий	вівторок.	Симеона,	Акакія	прпп.

1	 нд	 	 11	Гл.	2.	Андрея	Стратопедарха	сотника	і	ін.	мчч.
2	 пн	 	 Самуїла	прор.
3	 вт	 	 Тадея	ап.,	Васси	мчц.
4	 ср	 	 Агатоніка,	Северіяна	і	ін.	мчч.
5	 чт	 	 Відд. Успення. Луппа	мч.,	Іринея	свщмч.
6	 пт	 	 Євтиха	свщмч.
7	 сб	 	 Повернення	мощей	Вартоломея	ап.,	Тита	ап.
8	 нд	 	 12	Гл.	3.	Адріяна	й	Наталії	мчч.
9	 пн	 	 Пімена	прп.
10	 вт	 	 Мойсея	Мурина	прп.,	св.	Августина.	
	 	 	 Собор	отців	Печерських
11	 ср	  	Усікновення	голови	Івана	Хрестителя	(піст)
12	 чт	 	 Олександра,	Івана	і	Павла	Нового	патр.	Царг.
13	 пт	  	Полож.	пояса	Пр.	Богородиці
14	 сб	 	 	Поч.	Церк.	року.	Симеона	Стовпника	прп.
15	 нд	 	 13	Гл.	4.	Маманта	мч.,	Йоана	Посника	прп.
16	 пн	 	 Антима	свщмч.	Теоктиста	прп.
17	 вт	 	 Вавили	свщмч.,	Мойсея	прор.
18	 ср	 	 Захарії	прор.
19	 чт	 	 Спогад	про	чудо	архистратига	Михаїла	в	Колосах
20	 пт	  Передсв. Різдва Богородиці. Созонта	мч.
21	 сб	 	 РІЗДВО	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
22	 нд	 	 14	Гл.	5.	Перед	Воздвиженням.	
	 	 	 Йоакима	й	Анни	прав.,	Северіяна	мч.
23	 пн	 	 Минодори,	Митродори	й	Німфодори	мчцц.
24	 вт	 	 Теодори	Олександрійської	прп.
25	 ср	 	 Відд.	Різдва	Богородиці.	Автонома	свщмч.
26	 чт	 	 Передсв. Воздвиження. Корнилія	сотника	свщмч.
27	 пт	 	 ВОЗДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА
28	 сб	 	 Микити	влкмч.
29	 нд	 	 15	Гл.	6.	По	Воздвиженні,	Євфимії	влкмчц.,	Людмили
30	 пн	 	 Софії,	Віри,	Надії	й	Любові	мчц.

Січень

1	 пт	 	 Памфила	і	Порфирія	мчч.
2	 сб	 	 Заупокійна.	Маріянни	мчц.
3	 нд	 	 Гл.	7.	М’ясопусна.	Льва	папи
4	 пн	 	 Архипа	ап.
5	 вт	 	 Льва	прп.	єп.	Катанського
6	 ср	 	 Тимотея,	Євстахія	прпп.
7		 чт	 	 Віднайдення	мощей	свв.	мчч.,	що	в	Євгенії
8	 пт	 	 Полікарпа	свщмч.
9	 сб	 	 	1-ше	і	2-е	знайд.	голови	св.	Івана	Хрестителя
10	 нд	 	 Гл.	8.	Сиропусна.	Прощення.	Тарасія	ап.	Царгородського
11	 пн	  Початок	Великого	посту.	Порфирія	єп.	Газського
12	 вт	 	 Прокопія	Декаполіта	прп.	ісп.
13	 ср	 	 Василія	прп.	ісп.
14	 чт	 	 Євдокії	прпмчц.,	Антоніни	мчц.
15	 пт	 	 Теодота	свщмч.
16	 сб	 	 Теодора	Тирона	влкмч.,	Євтропія,	Клеоніка	й	Василиска	мчч.
17	 нд	 	 Гл.	1.	1-а	посту.	Православ’я.	Герасима	прп.
18	 пн	 	 Конона	мч.
19	 вт	 	 42-х	мчч.	Аморійських
20	 ср	 	 Василія,	Єфрема,	Євгенія	й	ін.	свщмчч.
21	 чт	 	 Теофілакта	прп.	ісп.
22	 пт	  	40	мчч.	Севастійських
23	 сб	 	 Заупокійна. Кодрата	мч.	і	тих,	що	з	ним
24	 нд	 	 Гл.	2.	2-а	посту.	Софронія	патр.	Єрусалимського	св.
25	 пн	 	 Теофана	прп.,	Григорія	Двоєслова	св.
26	 вт	 	 Перенесення	мощей	св.	Никифора
27	 ср	 	 Венедикта	прп.
28	 чт	 	 Агапія	і	ін.	мчч.
29	 пт	 	 Савина	мч.,	Олександра	папи
30	 сб	 	 Заупокійна.	Олексія	прп.
31	 нд	 	 Гл.	3.	3-я	посту.	Хрестопоклонна.	
	 	 	 Кирила	архиєп.	Єрусалимського

березень

1	 ср	 	 Йоана	прп.,	учня	св.	Григорія	Декаполіта
2	 чт	 	 Йоана	Старопечерника	прп.
3	 пт	 	 Тедора	Трихіни	прп.
4	 сб	 	 Януарія	свщмч.	і	тих,	що	з	ним,	Теодора	свщмч.
5	 нд	 	 Єв.	1.	Томина.	Теодора	Сикеота	прп.
6	 пн	 	 	Юрія	влкмч.
7	 вт	 	 Сави	Стратилата	мч.
8	 ср	 	 	Марка	ап.	і	єв.
9	 чт	 	 Василія	свщм.
10	 пт	  Віддання Переполовення.	Стефана	прп.,	Симеона	свщмч.
11	 сб	 	 Кирила	єп.,	Ясона	й	Сосіпатра	ап.,	Максима	і	ін.	мчч.
12	 нд	 	 Гл.	2.	Мироносиць.	9	мчч.,	що	в	Кизиці.	Мемнона	прп.
13	 пн	 	 	Якова	ап.
14	 вт	 	 Єремії	прор.
15	 ср	 	 Атанасія	Великого	архиеп.	Олександрійського
16	 чт	 	 Віддання Пасхи. 	Теодосія	Печерського.	Тимотея	й	Маври	мчч.
17	 пт	 	 Пелагії	мчц.
18	 сб	 	 Ірини	мчц.,	Никифора	прп.
19	 нд	 	 Гл.	3.	Розслабленого.	Йова	многострадального.
   	Унівської	чудотворн.	ікони	Богородиці
20	 пн	 	 Поява	Хреста	у	Єрусалимі,	Акакія	мч.
21	 вт	 	 	Івана	Богослова	ап.,	Арсенія	прп.
22	 ср	 	 Переполов. П’ятдесятниці. 
   	Перенес.	мощей	св.	Миколая	Чудотворця,
	 	 	 Ісаї	прор.,	Христофора	мч.
23	 чт	 	 	Симона	Зилота	ап.
24	 пт	  	Кирила	й	Методія	рівноап.,	Мокія	свщм.
25	 сб	 	 Епіфанія,	Германа	свт.
26	 нд	 	 Гл.	4.	Самарянки.	Гликерії	мчц.
27	 пн	 	 Ісидора	мч.
28	 вт	 	 Пахомія	Великого	прп.
29	 ср	 	 Віддання Перепол. Теодора	Освященного	прп.
30	 чт	 	 Андроніка	ап.	і	тих,	що	з	ним
31	 пт	 	 Теодота,	Петра,	Діонисія	мчч.

травень
1	 сб	 	 Патрикія	свщмч.
2	 нд	 	 Гл.	5.	Сліпородженого.	Талалея	мч.
3	 пн	 	 	Константина	й	Олени	рівноап.
4	 вт	 	 Василиска	мч.
5	 ср	 	 Михаїла	прп.	ісп.,	Євфросинії	прп.
6	 чт	 	 ВОЗНЕСІННЯ	ГОСПОДНЄ.	Симеона	Дивногорця	прп.,	
	 	 	 Микити	Стовпника	прп.
7	 пт	  	Трете	віднайдення	голови	Івана	Хрестителя.
8	 сб	 	 Карпа	ап.
9	 нд	 	 Гл.	6.	Св.	Отців.	Терапонта	свщмч.
10	 пн	 	 Микити	прп.
11	 вт	 	 Теодосії	мчц.
12	 ср	 	 Ісаакія	прп.
13	 чт	 	 Єрмія	ап.,	Єрмея	мч.
14	 пт	  Віддання Вознесіння. Юстина	філософа	мч.
15	 сб	 	 Заупокійна. Никифора,	ісп.
16	 нд	 	 ЗІСЛАННЯ	СВЯТОГО	ДУХА.	П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ.	Лукиліяна	мч.
17	 пн	 	 Святого	Духа.	Митрофана	патр.
18	 вт	 	 Доротея	свщмч.,	Косми	мч.
19	 ср	 	 Висаріона	прп.	й	Іларіона	Нового
20	 чт	 	 Теодота	свщм.
21	 пт	 	 Перен.	мощей	Теодора	Стратилата	влкмч.
22	 сб	  Відання П’ятдесятниці.	Кирила	архиеп.
23	 нд	 	 1	Гл.	8.	Всіх	святих.	Тимотея	свщм.	єп.	Пруського
24	 пн	  Початок	Петрового	посту.		Вартоломея	й	Варнави	свв.	апп.
25	 вт	 	 Онуфрія	Вел.,	Петра	Атон.	прп.
26	 ср	 	 Акилини	мчц.,	Трифилія	св.
27	 чт	  Пресвятої	Євхаристії.	Миколая	(Чарнецького)	свщмч.	та	ін.,	
	 	 	 Омеляна	(Ковча)	свщмч.,	Єлисея	прор.
28	 пт	 	 Амоса	прор.,	Єроніма	прп.,	День	Конституції	України
29	 сб	 	 Тихона	Аматунтського	св.	
30	 нд	 	 2	Гл.	1.	Мануїла,	Савела	та	ін.	мчч.,	Іпатія	прп.

червень

1	 вт	 	 Євменія	прп.
2	 ср	 	 Трофима,	Савватія	й	Доримедонта	мчч.
3	 чт	 	 Михаїла	і	Теодора,	Євстратія	влкмч.
4	 пт	  Відд. Празника Воздвиження.	Кодрата	ап.
5	 сб	 	 Фоки	свщмч.,	Йони	прор.
6	 нд	 	 16	Гл.	7.	Зачаття	св.	Івана	Хрестителя
7	 пн	 	 Теклі	первомчц.
8	 вт	 	 Євфросинії	прп.
9	 ср	 	 	Івана	Богослова,	ап.
10	 чт	 	 Калістрата	мч.	і	дружини	його,	Ніла	прп.
11	 пт	  	Харитона	прп.	Озбор	отців	Печерських
12	 сб	 	 Киріяка	самітника	прп.
13	 нд	 	 17	Гл.	8.	Григорія	свщмч.
14	 пн	 	 	Покров	Пресв.	Богородиці.	Романа	Сладкопівця	прп.
15	 вт	 	 Кипріяна	свщмч.,	Юстини	мчц.
16	 ср	 	 Діонісія	Ареопагіта	свщмч.
17	 чт	 	 Єротея	свщмч.,	Франциска	Асиз.	прп.
18	 пт	 	 Харитини	мчц.
19	 сб	 	 	Томи	ап.
20	 нд	 	 18	Гл.	1.	Сергія	і	Вакха	мчч.
21	 пн	 	 Пелагії	прп.
22	 вт	 	 	Якова	Алфеєвого	ап.
23	 ср	 	 Євлампія	і	Євлампії	мчч.
24	 чт	 	 Филипа	ап.	Теофана	прп.
25	 пт	 	 Прова,	Тараха	й	Андроніка	мчч.,	
	 	 	 Косми	Святоградця	прп.
26	 сб	 	 Карпа,	Папили	мчч.	й	Агатоніки	мчц.
27	 нд	 	 19	Гл.	2.	Назарія	та	ін.	мчч.,	
	 	 	 Параскеви	Терновської	прп.,	Св.	Отців	VII	собору
28	 пн	 	 Євтимія	прп.,	Лукіяна	прпмч.
29	 вт	 	 Лонгина	сотника	мч.
30	 ср	 	 Осїї	прор.,	Андрея	Критського	прпмч.
31	 чт	 	 	Луки	ап.

жовтень

1	 пн	 	 Леонтія	мч.
2	 вт	  	Юди	ап.
3	 ср	 	 Методія	свщм.,	єп.	Патарського
4	 чт	 	 Юліяна	Тарсійського	мч.
5	 пт	 	 Євсевія	свщм.,	єп.	Самосатського
6	 сб	 	 Агрипіни	мчц.
7	 нд	 	 3	Гл.	2.		Різдво	св.	Івана	Хрестителя
8	 пн	 	 Февронії	прпмчц.
9	 вт	 	 Давида	Солунського	прп.
10	 ср	 	 Самсона	прп.
11	 чт	 	 Перенесення	мощей	Кира	й	Івана
12	 пт	 	 	Св.	верховних	апп.	Петра	й	Павла
13	 сб	 	 	Собор	12-ти	апостолів
14	 нд	 	 4	Гл.	3.	Всіх	святих	укр.	народу.	
	 	 	 Косми	і	Дам’яна	безср.	і	чудотв.
15	 пн	 	 	Положення	ризи	Пресвятої	Богородиці	у	Влахерні
16	 вт	 	 Якинта	мч.,	Анатолія
17	 ср	 	 Андрея	Критського	св.,	Марти	прп.
18	 чт	 	 	Атанасія	Атонського	прп.
19	 пт	 	 Сісоя	Великого	прп.
20	 сб	 	 Томи	і	Акакія	прп.
21	 нд	 	 5	Гл.	4.	Прокопія	влкмч.
22	 пн	 	 Панкратія	влкмч.
23	 вт	 	 	Антонія	Печерського	прп.,	45-ти	мчч.,	що	в	Никополі
24	 ср	 	 Блаженної	кн.	Ольги,	рівноап.,	Євфимії	прп.
25	 чт	 	 Прокла	й	Іларія	мчч.,	Михаїла	Малеїна	прп.
26	 пт	 	 Собор	арх.	Гавриїла.	Стефана	Савваїта	прп.
27	 сб	 	 Акили	ап.
28	 нд	 	 6	Гл.	5.	Св.	Отців	6-ти	соборів.		Св.	рівноап.	кн.	Володимира
	 	 	 Вел.,	Кирика	і	Юліти	мчч.
29	 пн	 	 Атеногена	свщмч.	і	10-х	його	учнів
30	 вт	 	 Марини	влкмчц.
31	 ср	 	 Якинта	й	Еміліяна	мч.

липень

листопад
1	 пт	 	 Теодора	(Ромжі)	свщмч.,	Йоіла	прор.
2	 сб	 	 Артемія	влкмч.
3	 нд	 	 20	Гл.	3.	Іларіона	Великого	прп.
4	 пн	 	 Аверкія	рівноап.,	7-х	отроків	в	Ефесі
5	 вт	 	 Якова	ап.
6	 ср	 	 Арети	та	ін.	мчч.
7	 чт	 	 Маркіяна	й	Мартирія	мчч.
8	 пт	 	 	Св.	влкмч.	Димитрія	Мироточця
9	 сб	 	 Нестора	мч.,	Капетоліни,	Єротеїди	та	ін.	мчч.
10	 нд	 	 21	Гл.	4.	Терентія	й	Неоніли	мчч.,	Стефана	прп.,	Параскеви	мчц.
11	 пн	 	 Анастасії	Римлянки	прпмч.,	Аврамія	прп.
12	 вт	 	 Зиновія	й	Зиновії	мчч.
13	 ср	 	 Стахія,	Амплія	апп.	і	тих,	що	з	ними,	Єпімаха	мч.
14	 чт	 	 Косми	й	Дам’яна	чудотв.	і	безсрібників
15	 пт	 	 Акиндина,	Пигасія,	Афтонія,	Єлпидифора	мчч.
16	 сб	 	 Акепсими	мч.,	Йосифа	муч.
17	 нд	 	 22	Гл.	5.	Йоаникія	Вел.	прп.,	Никандра	мч.
18	 пн	 	 Галактіона	і	Єпістими	мчч.
19	 вт	 	 Павла	ісп.
20	 ср	 	 Йосафати	(Гордашевської)	прп.,	
	 	 	 33-х	мчч.,	що	в	Мелітині,	Лазаря	прп.
21	 чт	 	 	Собор	Архистратига	Михаїла
22	 пт	  Онисифора	й	Порфирія	мчч.,	Матрони	прп.,	Теоктисти	прп.
23	 сб	 	 Ераста,	Олімпа,	Родіона	і	ін.	мчч.
24	 нд	 	 23	Гл.	6.	Віктора	і	ін.	мчч.,	Теодора	Студита
25	 пн	 	 	Йосафата	свщмч.	архиєп.	Полоцького
26	 вт	 	 	Івана	Золотустого	св.
27	 ср	 	 	Филипа	ап.
28	 чт	  Початок	Різдвяного	посту.	Гурія,	Самона	й	Авіва	мчч.	і	ісп.
29	 пт	  	Матея	ап.	
30	 сб	 	 Григорія	Неокесарійського	чудотворця

1	 чт	 	 Макрини	прп.,	сестри	св.	Василія	Великого,	Дія	прп.
2	 пт	  	Іллі	прор.
3	 сб	 	 Симеона	і	Йоана	прпп.,	Езекиїла	прор.
4	 нд	 	 7	Гл.	6.	Марії	Магдалини	рівноап.,	Фоки	свщмч.
5	 пн	 	 Трофима,	Теофіла	і	ін.	мчч.
6	 вт	 	 	Бориса	і	Гліба	мчч.,	Христини	влкмчц.
7	 ср	 	 	Успення	св.	Анни,	матері	Пресвятої	Богородиці
8	 чт	 	 Єрмолая	свщмч.,	Параскеви	прпмчц.
9	 пт	  	Пантелеймона	влкмч.,	Климента
10	 сб	 	 Прохора,	Никанора,	Тимона	й	Пармена	апп.
11	 нд	 	 8	Гл.	7.	Каленика	мч.
12	 пн	 	 Сили	і	Силуана	апп.	і	ін.
13	 вт	 	 Передсв. походу з Ч. Ж. Хрестом Господнім.	Євдокима	прав.
14	 ср	  Початок	Успенського	посту.	
   Похід	Ч.	Ж.	Хреста.	Макавеїв	мчч.,	Соломії	мчц.
15	 чт	 	 Перенес.	мощей	Стефана	первомч.
16	 пт	 	 Ісаакія,	Далмата	й	Фавста	прпп.
17	 сб	 	 7-х	мчч.	Ефеських,	Євдокії	прпмчц.
18	 нд	 	 9	Гл.	8,	Передсв.	Преображення.	Євсигнія	мч.	Спомин	
	 	 	 освячення	Патр,	собору	Воскресіння	Христового	в	Києві
19	 пн	 	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 вт	 	 Дометія	прпмч.
21	 ср	 	 Еміліяна	ісп.
22	 чт	  	Матія	ап.
23	 пт	 	 Лаврентія	архидиякона	мч.
24	 сб	  Євпла	архид.	мч.,	Сусанни	мчц.	День	Незалежності	України
25	 нд	 	 10	Гл.	1.	Фотія	й	Аникити	мчч.
26	 пн	  Відд. Преображення.	Максима	Ісповідника	прп.
27	 вт	  Передсв. Успення. 	Перенес.	мощей	прп.	Теодосія,	Міхея	прор.
28	 ср	 	 УСПЕННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
29	 чт	 	 Перенес.	з	Едеси	до	Царгороду	Нерукотворного	образу	
	 	 	 ГНІХ	Діомида	мч.
30	 пт	 	 Мирона	мч.
31	 сб	 	 Флора	і	Лавра	мчч.

серпень

грудень
1	 нд	 	 24	Гл.	7.	Платона	й	Романа	мчч.
2	 пн	 	 Авдія	прор.,	Варлаама	мч.
3	 вт	 	 Передсв.	Введення	в	храм	Пресв.	Богородиці.	
	 	 	 Григорія	Декаполіта	прп.
4	 ср	 	 ВВЕДЕННЯ	У	ХРАМ	ПРЕСВ.	БОГОРОДИЦІ
5	 чт	 	 Филимона	ап.
6	 пт	 	 Амфілохія,	Григорія	свв.
7	 сб	 	 Катерини,	Меркурія	влкмч.
8	 нд	 	 25	Гл.	8.	Відд.	Введ.	Богородиці.	Климента,	Петра	свщмчч.
9	 пн	 	 Аліпія	Стовпника	прп.
10	 вт	 	 Якова	Персянина	влкмч.,	Палладія	прп.
11	 ср	 	 Стефана	Нового	прпмч.,	Іринарха	мч.
12	 чт	 	 Парамона,	Філумена	мчч.
13	 пт	  	Андрія	Первозванного	ап.
14	 сб	 	 Наума	прор.
15	 нд	 	 26	Гл.	1.	Аввакума	прор.
16	 пн	 	 Софонії	прор.
17	 вт	 	 Варвари	влкмчц.,	Йоана	Дамаскина	прп.
18	 ср	  	Сави	Освященного	прп.
19	 чт	 	 	Св.	Миколая,	архиєп.	Мир	Ликійських	чудотворця
20	 пт	 	 Амвросія	єп.	Медіоланського
21	 сб	 	 Патапія	прп.
22	 нд	 	 27	Гл.	2.		Зачаття	Пресвятої	Богородиці	св.	Анною
23	 пн	 	 Мини,	Єрмогена	і	Євграфа	мчч.
24	 вт	 	 Даниїла	Стовпника	прп.
25	 ср	 	 Спиридона	чудотворця	прп.
26	 чт	  	Євстратія,	Авксентія,	Євгенія	й	Ореста	мчч.,	Луки	мчц.
27	 пт	 	 Тирса,	Левкія,	Филимона,	Аполлонія,	
	 	 	 Аріяна	й	Каленика	мчч.
28	 сб	 	 Єлевтерія	свщмч.,	Павла	прп.,	Стефана	ісп.
29	 нд	 	 28	Гл.	3.	Св.	Праотців.	Аггея	прор.
30	 пн	 	 Даниїла	прор.,	Ананії,	Азарії	й	Мисаїла
31	 вт	 	 Севастіяна	мч.	і	вояків	його

вересень

лютий

квітень

ЗАГАЛЬНИЦІ
Звільнення від посту в середу та п’ятницю:
07.01 - 17.01; 18.02 - 23.02; 29.04 - 05.05; 17.06 - 23.06

Звільнення від посту: 31.12 - 01.01 - Новий рік;

24.08 - День Незалежності України.

ПОСТИ
Великий Піст: 11.03 - 27.04   
Петрівка: 24.06 -11.07
Спасівка: 14.08 - 27.08  
Пилипівка: 28.11 - 06.01

Строгий піст: 06.01; 18.01; 11.03; 26.04; 11.09; 27.09

12 травня - День Матері  | 8 червня - День КонституціїУкраїни   |  8 липня - День Родини  |  24 серпня - День Незалежності України  |  15 вересня - День Батька

 піст  строгий піст  звільнення від посту  загальниця

Незалежний громадсько-політичний тижневик      Тел: +38 (068) 364-08-54     nday.te.ua     nday-te@ukr.net     Передплатний індекс - 68710ДЕНЬНаш

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



ПРАВОСЛАВНИЙ
ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР2019

1	 вт	 Мч.	Воніфатія.	Новий	Рік	(за	н.	ст.)
2	 ср	 Сщмч.	Ігнатія	Богоносця
3	 чт	 Мц.	Юліянії	та	мчч.	Никомидійських
4	 пт	 Вмц.	Анастасії	Узорішительки
5	 сб	 10	мчч.	Критських:	Феодула,	Зотика...
6	 нд	 32-а.	Навечір’я	Р.Х.,	Святвечір,	ґл.7
7	 пн	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 вт	 Собор	Пресв.	Богородиці,	св.	Йосифа
9	 ср	 Ап.	пршмч.	архидиякона	Стефана
10	 чт	 Мчч.	20000	Никомидійських,	мц.	Агафії
11	 пт	 Мчч.	14000	немовлят,	вбитих	у	Вифлеємі
12	 сб	 Мц.	Онисії,	прп.	Зотика,	ап.	Тимона	
13	 нд	 33-я.	Прп.	Меланії	Римлянки,	ґл.	8
14	 пн	 Обрізання	Ґ.Н.І.Х,	свт.	Василя	В.,	Новий	Рік
15	 вт	 Свт.	Сильвестра	Римського
16	 ср	 Пр.	Малахії
17	 чт	 Собор	70-ти	апостолів,	прп.	Ахили
18	 пт	 Навечір’я	Богоявлення,	освяч.	води,	
	 	 Щедрий	вечір	(піст).	Пр.	Михея
19	 сб	 БОГОЯВЛЕННЯ,	ХРЕЩЕННЯ	Г.Н.І.Х.
20	 нд	 34-а,	Собор	Хрестителя	Іоана,	гл.	1
21	 пн	 Прпп.	Георгія	Хозевита,	Еміліана
22	 вт	 Мч.	Полієвкта,	пр.	Самея	
23	 ср	 Свт.	Григорія	Ніського
24	 чт	 Прп.	Феодосія	Вел.
25	 пт	 Мц.	Тетяни,	свт.	Сави	Сербського
26	 сб	 Мчч.	Єрмила	і	Стратоника,	мч.	Петра
27	 нд	 35-а.	Рівноап.	Ніни	просвіт.	Груз.,	ґл.2
28	 пн	 Прпп.	Павла	Фівейськ.,	Іоана	Кущника
29	 вт	 Поклоніння	кайданам	ап.	Петра
30	 ср	 Прп.	Антонія	Великого
31	 чт	 Свтт.	Афанасія	та	Кирила

1	 пт	 Прп.	Макарія	Великого,	свт.	Арсенія
2	 сб	 Прп.	Євфимія,	мчч.	Інни,	Пінни,	Римми	
3	 нд	 36-а.	Максима	сповід.,	мч.	Неофіта,	гл.3
4	 пн	 Ап.	Тимофія,	прмч.	Анастасія
5	 вт	 Сщмч.	Климента,	мч.	Агафангела
6	 ср	 Прп.	Ксенії	(Оксани)
7	 чт	 Свт.	Григорія	Богослова
8	 пт	 Прпп.	Ксенофонта,	Марії	та	синів	їхніх
9	 сб	 Перенес.	мощів	свт.	Іоана	Золотоустого
10	 нд	 37-а,	про	Закхея.	Прп.	Єфрема,	гл.	4
11	 пн	 Сщмч.	Ігнатія	Богоносця
12	 вт	 Трьох	святителів:	Василя	Великого,	
	 	 Григорія	Богослова,	Іоана	Золотоустого
13	 ср	 Безсрібників	мчч.	Кира	та	Іоана
14	 чт	 Мч.	Трифона,	мц.	Перпетуї
15	 пт	 СТРІТЕННЯ	Г.Н.І.Х.,	освячення	свічок
16	 сб	 Прав.	Симеона	Богоприємця	і	Анни	пр.
17	 нд	 Про	митаря	і	фарисея.	Прп.	Ісидора,	гл.	5
18	 пн	 Мц.	Агафії,	свт.	Феодосія
19	 вт	 Прп.	Вукола,	прп.	Варсонофія
20	 ср	 Прп.	Парфенія,	прп.	Луки
21	 чт	 Вмч.	Феодора	Стратилата,	свт.	Сави
22	 пт	 Мч.	Никифора,	прп.	Панкратія	Печ.
23	 сб	 Сщмч.	Харлампія,	прп.	Прохора	Печ.	
24	 нд	 Про	блудного	сина.	Блгв.	Всеволода,	гл.	6	
25	 пн	 Свт.	Мелетія,	свт.	Антонія
26	 вт	 Прпп.	Мартиніана,	Зої,	Світлани
27	 ср	 Рівноап.	Кирила,	учителя	слов’янськ.
28	 чт	 Ап.	Онисима,	прп.	Пафнутія

1	 пн	 Мчч.	Хрисанфа	і	Дарії
2	 вт	 Прп.	Іоана,	мц.	Світлани,	Віктора	
3	 ср	 Прп.	Якова,	свт.	Кирила
4	 чт	 Сщмч.	Василя,	прп.	Ісаакія
5	 пт	 Прмч.	Никона,	мчч.	Филата,	Лідії
6	 сб	 Прп.	Якова	спов.,	Прп.	Захарії	Печерськ.
7	 нд	 4-а	В.	П.	Прп.	Іоана,	БЛАГОВІЩЕННЯ,	гл.	4
8	 пн	 Арх.	Гавриїла,	мцц.	Алли,	Лариси
9	 вт	 Мц.	Матрони,	прп.	Іоана
10	 ср	 Прп.	Іларіона.	Канон	Андрія	Крит.,	поклони
11	 чт	 Прп.	Марка,	прп.	Іоана	пустельника
12	 пт	 Прп.	Іоана	Ліствичника
13	 сб	 Акафістова.	Сщмч.	Іпатія,	прп.	Аполонія
14	 нд	 5-а	В.	П.	Прп.	Марії	Єгипетської,	ґл.	5
15	 пн	 Прп.	Тита,	мч.	Полікарпа
16	 вт	 Прп.	Микити,	мц.	Феодосії
17	 ср	 Прп.	Йосифа,	прп.	Георгія
18	 чт	 Прп.	Марка,	прп.	Платона
19	 пт	 Свт.	Євтихія,	рівноап.	Мефодія
20	 сб	 Лазарева.	Прп.	Георгія,	прп.	Даниїла
21	 нд	 6-а	В.	П.,	Вербна,	освячення	лози.	Св.	Йосипа
22	 пн	 Страсний	тиждень.	Мч.	Євпсихія,	прп.	Вадима
23	 вт	 Мчч.	Терентія,	Помпія	та	ін.
24	 ср	 Сщмч.	Антипи,	прп.	Іоана
25	 чт	 Великий.	Утреня	Сграстей.	Прп.	Василя
26	 пт	 Велика.	Винос	Плащаниці.	Сщмч.	Артемона
27	 сб	 Велика.	Мчч.	Антонія,	Іоана	і	Євстахія
28	 нд	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ.	ПАСХА.
29	 пн	 Світлий.	Мц.	Ірини,	мчч.	Леоніда,	Галини	
30	 вт	 Світлий.	Сщмч.	Симеона,	мч.	Адріяна

1	 нд	 11-а.	Мч.	Андрія	Стратилата,	гл.	2
2	 пн	 Пр.	Самуїла,	мчч.	Севира,	Мемнона	
3	 вт	 Ап.	Фадея,	мц.	Васси
4	 ср	 Мчч.	Агафоника,	сщмч.	Афанасія
5	 чт	 Мч.	Лупа,	сщмч.	Іринея	Ліонського
6	 пт	 Сщмч.	Євтихія,	свт.	Петра	Київського
7	 сб	 Ап.	Варфоломея,	ап.	Тита
8	 нд	 12-а.	Мчч.	Адріяна	і	Наталії,	гл.	3
9	 пн	 Прп.	Пимена	Вел.,	Прпп.	Кукші	і	Пимена
10	 вт	 Прп.	Мойсея	Мурина,	прп.	Іова
11	 ср	 Усічення	голови	Іоана	Предтечі,	піст
12	 чт	 Свтт.	Олександра,	Іоана	і	Павла	Нового	
13	 пт	 Покладення	пояса	Пресв.	Богородиці
14	 сб	 Поч.	Ц.	Р.,	прп.	Симеона	Стовпника
15	 нд	 13-а.	Мч.	Маманта,	свт.	Іоана	Посника,	гл.	4
16	 пн	 Сщмч.	Анфима,	прп.	Феоктиста
17	 вт	 Сщмч.	Вавили,	прор.	Мойсея
18	 ср	 Пр.	Захарії	і	прав.	Єлизавети,	мц.	Раїси
19	 чт	 Спомин	чуда	Архистр.	Михаїла	в	Хонех
20	 пт	 Мч.	Созонта,	прмч.	Макарія
21	 сб	 РІЗДВО	ПРЕСВ.	БОГОРОДИЦІ
22	 нд	 14-а.	Правв.	Йоакима	та	Анни,	гл.	5
23	 пн	 Мчч.	Минодори,	Митродори,	Німфодори
24	 вт	 Прп.	Феодори	Олександрійської
25	 ср	 Сщмч.	Автонома,	мч.	Юліяна
26	 чт	 Сщмч.	Корнилія	сотника,	мч.	Кроніда
27	 пт	 ВОЗДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА,	піст
28	 сб	 Вмч.	Никити,	мч.	Максима
29	 нд	 15-а.	Вмц.	Євфимії,	мц.	Людмили,	гл.	6	
30	 пн	 Мцц.	Віри,	Надії,	Любові	і	матері	їх	Софії

1	 пт	 Мчч.	Памфіла,	Валента,	Павла...
2	 сб	 Вселенська	поминальна.	Вмч.	Феодора
3	 нд	 М’ясопусна.	Свт.	Лева,	свт.	Агапіта,	гл.	7
4	 пн	 Апп.	Архипа,	Филимона,	мц.	Апфії
5	 вт	 Прп.	Лева	єп.	Катанського,	прп.	Агафона
6	 ср	 Прп.	Тимофія,	свт.	Євстахія
7	 чт	 Мчч.	Маврикія	і	70	воїнів,	прп.	Афанасія
8	 пт	 Сщмч.	Полікарпа	єп.	Смирнського
9	 сб	 І	і	ІІ	знайд,	голови	Іоана	Хрестителя
10	 нд	 Сиропусна,	прощена.	Свт.	Тарасія,	гл.	8
11	 пн	 Свт.	Порфирія.	Поч.	Великого	посту
12	 вт	 Прп.	Прокопія,	прп.	Фалалея,	прп.	Тита	
13	 ср	 Прп.	Василя	спов.,	прп.	Касіяна	Римлян.
14	 чт	 Прмц.	Євдокії,	прп.	Іоана,	мц.	Антоніни
15	 пт	 Сщмч.	Феодота	(Богдана),	мц.	Євфалії
16	 сб	 Вмч.	Федора	Тирона,	мч.	Євтропія
17	 нд	 1-а	В.	П.	Торжество	Православ’я,	гл.	1
18	 пн	 Мч.	Конона,	мч.	Онисима,	прп.	Марка
19	 вт	 Мчч.	42	в	Амореї.	Прп.	Аркадія
20	 ср	 Сщмчч.	Херсонеських,	прп.	Павла
21	 чт	 Прп.	Феофілакта,	ап.	Єрма
22	 пт	 40	мчч.	Севастійських,	св.	Кесарія
23	 сб	 Мчч.	Кодрата	Діонісія,	Віктора,	Галини
24	 нд	 2-а	В.	П.	Свт.	Григорія	Палами,	гл.	2
25	 пн	 Прп.	Феофана,	свт.	Григорія	Двоєслова
26	 вт	 Мч.	Олександра,	мц.	Христини	Перської
27	 ср	 Прп.	Венедикта,	блгв.	Ростислава
28	 чт	 Мч.	Агапія,	сщмч.	Олександра
29	 пт	 Мчч.	Савина,	Юліяна,	сщмч.	Трофима
30	 сб	 Прп.	Олексія
31	 нд	 3-я	В.	П.	Хрестопоклінна.	Свт.	Кирила,	гл.	3

1	 ср	 Світла.	Мчч.	Віктора,	Зинона
2	 чт	 Світлий.	Прп.	Іоана,	свт.	Георгія
3	 пт	 Світла.	Прп.	Федора,	свт.	Григорія
4	 сб	 Світла.	Сщмч.	Януарія,	мч.	Ісакія
5	 нд	 2-а,	Провідна,	антипасха,	ап.	Фоми,	ґл.	1
6	 пн	 Вмч.	Юрія,	мц.	Олександри
7	 вт	 Прп.	Сави,	прп.	Олексія,	прп.	Єлисавети
8	 ср	 Ап.	і	єв.	Марка
9	 чт	 Свтт.	Василія,	Стефана,	прав,	Глафіри
10	 пт	 Ап.	сщмч.	Симеона
11	 сб	 Апп.	Ясона	і	Сосипатра
12	 нд	 3-я,	Мироносиць.	9-ти	мчч.	у	Кизиці,	гл.	2	
13	 пн	 Ап.	Якова,	свт.	Доната,	мч.	Максима
14	 вт	 Пр.	Єремії,	сщмч.	Макарія,	блгв.	Тамари
15	 ср	 Свт.	Афанасія	Вел.,	мчч.	Бориса	і	Гліба
16	 чт	 Мч.	Тимофія,	прп.	Феодосія	Печ.
17	 пт	 Мц.	Пелаії,	сщмч.	Еразма
18	 сб	 Вмц.	Ірини
19	 нд	 4-а,	про	розслабленого.	Прав.	Іова,	ґл.	3
20	 пн	 Мч.	Акакія,	прпп.	Іоана,	Зенона
21	 вт	 Преполовення.	Ап.	єв.	Іоана,	прп.	Арсенія
22	 ср	 Перенесення	мощів	свт.	Миколая	Чудотвор.	
23	 чт	 Ап.	Симона	Зилота,	блж.	Таїсії
24	 пт	 Сщмч.	Мокія,	рівноапп.	Кирила	і	Мефодія
25	 сб	 Свт.	Єпифанія,	свт.	Германа
26	 нд	 5-а,	про	самарянку.	Мц.	Глікерії.	ґл.	4
27	 пн	 Мч.	Ісидора,	прп.	Микити,	свт.	Леонтія
28	 вт	 Прп.	Пахомія	Вел.,	прп.	Ісайї
29	 ср	 Прп.	Феодора,	свт.	Олександра
30	 чт	 Ап.	Андроніка	і	св.	Юнії,	свт.	Стефана
31	 пн	 Мчч.	Феодота,	Клавдії,	Фаїни,	Юлії

1	 сб	 Сщмчч.	Патрикія,	Акакія,	прп.	Іоана
2	 нд	 6-а,	про	сліпого.	Мчч.	Фалалея,	гл.	5	
3	 пн	 Рівноапп.	Константна	та	Єлени
4	 вт	 Мч.	Василіска,	мч.	Іоана
5	 ср	 Віддання	Пасхи.	Прп.	Михаїла
6	 чт	 ВОЗНЕСІННЯ	Ґ.Н.І.Х.	Прп.	Симеона
7	 пт	 III	знайдення	голови	Іоана	Хрестителя
8	 сб	 Апп.	з	70-ти	Карпа	і	Алфея
9	 нд	 7-а.	Свв.	отців.	Сщмч.	Ферапонта,	гл.	6
10	 пн	 Прп.	Микити,	свт.	Ігнатія
11	 вт	 Мц.	Феодосії
12	 ср	 Прп.	Ісаакія	Далматського	
13	 чт	 Ап.	Єрма,	мч.	Філософа
14	 пт	 Мч.	Юстина	Філософа,	прп.	Агапіта
15	 сб	 Троїцька	поминальна.	Свт.	Никифора
16	 нд	 8-а.	ДЕНЬ	СВ.	ТРІЙЦІ,	П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
17	 пн	 СВЯТОГО	ДУХА.	Свт.	Митрофана
18	 вт	 Сщмч.	Дорофея,	блгв.	Ігоря,	кн.	Черніг.
19	 ср	 Прп.	Вісаріона,	прп.	Іларіона
20	 чт	 Мч.	Феодота	(Богдана),	мц.	Валерії
21	 пт	 Вмч.	Феодота	Стратилата,	свт.	Єфрема
22	 сб	 Свт.	Кирила,	мц.	Теклі
23	 нд	 1-а.	Всіх	святих.	Сщмч.	Тимофія,	гл.	8
24	 пн	 Апп.	Варфоломея	і	Варнави.	Поч.	Петр.	посту
25	 вт	 Прп.	Онуфрія	Вел.,	прп.	Петра	Афонськ.
26	 ср	 Мц.	Акилини,	мц.	Антоніни
27	 чт	 Пр.	Єлисея,	блгв.	кн.	Мстислава
28	 пт	 Пр.	Амоса,	мчч.	Віта,	Модеста
29	 сб	 Свт.	Тихона,	сщмч.	Тигрія
30	 нд	 2-а.	Всіх	Укр.	святих.	Мч.	Мануїла,	ґл.	1

1	 вт	 Прп.	Євменія,	мц.	Аріядни
2	 ср	 Мч.	Трофима,	блгв.	кн.	Ігоря
3	 чт	 Вмч.	Євстафія	(Остапа),	блгв.	Олега
4	 пт	 Ап.	Кодрата,	свт.	Димитрія	Ростовського
5	 сб	 Пр.	Йони,	сщмч.	Фоки
6	 нд	 16-а.	Зачаття	Іоана	Хрестителя,	гл.	7
7	 пн	 Рівноап.	Фекли,	св.	Владислава
8	 вт	 Прп.	Євфросинії
9	 ср	 Ап.	і	єв.	Іоана	Богослова
10	 чт	 Апп.	Марка,	Аристарха,	прп.	Ігнатія
11	 пт	 Прп.	Харитона.	Собор	прпп.	отців	Печер.
12	 сб	 Прп.	Киріака,	прп.	Феофана
13	 нд	 17-а.	Сщмч.	Григорія,	свт.	Михаїла,	гл.	8
14	 пн	 Покрова	Пресв.	Богородиці,	прп.	Романа
15	 вт	 Сщмч.	Кипріяна,	мц.	Юстини
16	 ср	 Сщмч.	Діонісія	Ареопагіта,	прп.	Іоана
17	 чт	 Сщмч.	Єрофея,	мцц.	Домніни,	Вероніки
18	 пт	 Мц.	Харитини,	сщмч.	Діонісія
19	 сб	 Ап.	Фоми
20	 нд	 18-а.	Мчч.	Сергія	ї	Вакха,	мч.	Юліяна,	гл.	1
21	 пн	 Прп.	Пелагії,	прп.	Таїсії
22	 вт	 Ап.	Якова	Алфеєвого.	прав.	Авраама	
23	 ср	 Мч.	Євлампія,	поп.	Феофіла
24	 чт	 Ап.	Филипа,	мц.	3інаїди
25	 пт	 Мч.	Прова,	прп.	Косми,	свт.	Мартина
26	 сб	 Мч.	Карпа,	мч.	Веніяміна
27	 нд	 19-а.	Мч.	Назарія,	прп.	Параскеви,	гл.	2
28	 пн	 Прп.	Євфимія	Нового,	прмч.	Лукіяна
29	 вт	 Мч.	Лонгина	Сотника
30	 ср	 Пр.	Осії,	прмч.	Андрія	Критського
31	 чт	 Ап.	єв.	Луки,	мч.	Марина,	прп.	Юліяна

1	 пн	 Мчч.	Леонтія,	Іпатія	і	Феодула
2	 вт	 Ап.	Юди,	прп.	Паїсія
3	 ср	 Сщмч.	Мефодія,	мчч.	Інни,	Пінни,	Римми
4	 чт	 Мч.	Юліяна	Тарсійського,	сщмч.	Терентія
5	 пт	 Сщмч.	Євсевія,	мчч.	Зінона	і	Зіни
6	 сб	 Мц.	Агрипини,	прав.	Артемія
7	 нд	 3-я.	Різдво	Іоана	Хрестителя,	гл.	2
8	 пн	 Прмц.	Февронії	дівиці
9	 вт	 Прп.	Давида	Солунського,	прп.	Іоана
10	 ср	 Прп.	Сампсона,	прав.	Іоанни	мироносиці	
11	 чт	 Мчч.	безср.	Кира	та	Іоана
12	 пт	 Свв.	апп.	Петра	і	Павла,	закінчення	посту
13	 сб	 Собор	12-ти	апп.,	свт.	Софронія
14	 нд	 4-а.	Безсрр.	Косми	та	Даміяна,	гл.	3
15	 пн	 Покладення	ризи	Пресвятої	Богородиці
16	 вт	 Мч.	Якинфа,	прп.	Анатолія
17	 ср	 Свт.	Андрія	Критського,	прп.	Марти
18	 чт	 Прп.	Афанасія	Афонського,	прп.	Сергія
19	 пт	 Прп.	Сисоя	В.,	знайд,	мощів	кн.	Юліянії
20	 сб	 Прп.	Фоми,	прп.	Акакія
21	 нд	 5-а.	Вмч.	Прокопія,	гл.	4
22	 пн	 Сщмч.	Панкратія,	сщмч.	Кирила	
23	 вт	 Прп.	Антонія	Печерського
24	 ср	 Рівноап.	княгині	Ольги,	мц.	Євфимії
25	 чт	 Мчч.	Прокла	та	Іларія
26	 пт	 Собор	арх.	Гавриїла,	прп.	Стефана
27	 сб	 Ап.	Акили,	мч.	Юста
28	 нд	 6-а.	Рівноап.	кн.	Володимира	Вел.,	гл.	5
29	 пн	 Сщмч.	Афіногена	і	10-ти	учнів
30	 вт	 Вмц.	Марини	(Маргарити)
31	 ср	 Мч.	Еміліана,	мч.	Якинфа

1	 пт	 Пр.	Йоїля,	блж.	Клеопатри
2	 сб	 Поминальна.	Вмч.	Артемія
3	 нд	 20-а.	Прп.	Іларіона	Великого,	гл.	З
4	 пн	 Рівноап.	Аверкія,	7	отроків	Ефеських
5	 вт	 Ап.	Якова,	свт.	Ігнатія
6	 ср	 Мч.	Арефи,	блж.	Елезвоя
7	 чт	 Мчч.	Маркіяна	та	Мартирія
8	 пт	 Вмч.	Димитрія	Солунського,	мч.	Луппа
9	 сб	 Мч.	Нестора	Солун.,	прп.	Нестора	Літ.
10	 нд	 21-а.	Мц.	Параскеви-П’ятниці,	гл.	4
11	 пн	 Прмц.	Анастасії,	прп.	Аврамія
12	 вт	 Сщмч.	Зиновія,	мц,.	Зиновії
13	 ср	 Апп.	Стахія,	Амплія,	прп.	Спиридона
14	 чт	 Безср.	і	чудотворців	Косми	та	Даміяна
15	 пт	 Мчч.	Акиндина,	Пігасія	та	інших
16	 сб	 Мчч.	Акепсима,	Йосифа
17	 нд	 22-а.	Прп.	Йоаникія,	сщмч.	Никандра,	гл.	5
18	 пн	 Мчч.	Галактіона,	Єпістимії
19	 вт	 Свт.	Павла,	прп.	Луки
20	 ср	 Мчч.	у	Мелітині:	Ієрона,	Ісихія,	Валерія
21	 чт	 Собор	Архистратига	Михаїла
22	 пт	 Мч.	Онисифора,	прав.	Матрони	
23	 сб	 Ап.	Родіона,	мч.	Ореста
24	 нд	 23-я.	Вмч.	Мини,	мч.	Віктора,	гл.	6
25	 пн	 Пр.	Ахії,	свт.	Іоана	Милостивого
26	 вт	 Свт.	Іоана	Золотоустого
27	 ср	 Ап.	Филипа.	Новомучеників	Українських
28	 чт	 Мчч.	Гурія,	Самона,	Авива,	прп.	Паїсія,	
	 	 початок	Різдвяного	посту	(Пилипівки)
29	 пт	 Ап.	і	єв.	Матфея,	прав.	Фулвіяна	
30	 сб	 Свт.	Григорія	Чудотворця

1	 чт	 Прп.	Макрини,	прп.	Серафима
2	 пт	 Пр.	Іллі,	прмч.	Афанасія	Берестейського	
3	 сб	 Пр.	Єзекіїля,	прп.	Орнуфрія
4	 нд	 7-а.	Рівноап.	Марії	Магдалини,	гл.	6
5	 пн	 Почаївської	ікони	Б.	М.,	мч.	Трофима
6	 вт	 Мц.	Христини,	мчч.	Бориса,	Гліба
7	 ср	 Успіння	праведної	Анни
8	 чт	 Сщмч.	Єрмолая,	прмц.	Параскеви
9	 пт	 Вмч.	Пантелеймона,	прп.	Анфіси
10	 сб	 Апп.	Прохора,	Никанора
11	 нд	 8-а.	Мчч.	Калиника,	Євстафія,	гл.	7
12	 пн	 Апп.	Сили,	Силуана,	мч.	Іоана	Воїна	
13	 вт	 Прав.	Євдокима,	мц.	Юлити
14	 ср	 Винес.ЧЖХГ,	мчч.	Маккавеїв,	
	 	 Хрещення	Руси-України,	поч.	Успенського	посту
15	 чт	 Перенес.	мощів	архидияк.	Стефана
16	 пт	 Прпп.	Ісаакія,	Далмата,	Фавста
17	 сб	 7	мчч.	у	Ефесі,	прмц.	Євдокії
18	 нд	 9-а.	Мч.	Євсигнія,	прав.	Нонни,	гл.	8
19	 пн	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	Г.Н.І.Х.	Освяч.	плодів
20	 вт	 Прмч.	Дометія,	прп.	Пимена
21	 ср	 Свт.	Еміліана,	свт.	Мирона,	мч.	Леоніда
22	 чт	 Ап.	Матфія,	мчч.	Юліяна,	Маркіяна	
23	 пт	 Мчч.	архидиякона	Лаврентія,	Сикста
24	 сб	 Прп.	Феодора,	мц.	Сосанни
25	 нд	 10-а.	Мч.	Фотія,	сщмч.	Олександра,	гл.	1
26	 пн	 Перенес.	мощів	прп.	Максима
27	 вт	 Пр.	Михея,	прп.	Феодосія,	прп.	Аркадія
28	 ср	 УСПІННЯ	БОГОРОДИЦІ,	закін.	посту
29	 чт	 Нерукотворного	образа,	мч.	Діомида	
30	 пт	 Мч.	Мирона,	прп.	Аліпія	Печ.	іконописця	
31	 сб	 Мчч.	Флора	і	Лавра,	сщмч.	Еміліана

1	 нд	 24-а.	Мч.	Платона,	мч.	Романа,	гл.	7
2	 пн	 Пр.	Авдія,	мч.	Варлаама
3	 вт	 Прп.	Григорія	Декаполіта
4	 ср	 ВВЕДЕННЯ	В	ХРАМ	БОГОРОДИЦІ
5	 чт	 Апп.	Филимона	та	Архипа
6	 пт	 Свт.	Амфілохія,	свт.	Григорія
7	 сб	 Вмц.	Катерини,	вмч.	Меркурія
8	 нд	 25-а.	Сщмч.	Климента,	сщмч.	Петра,	гл.	8
9	 пн	 Прп.	Алипія	Стовпника,	прп.	Якова
10	 вт	 Вмч.	Якова,	прп.	Паладія
11	 ср	 Прмч.	Стефана	Нового,	мч.	Іринарха
12	 чт	 Мч.	Парамона,	мч.	Філумена
13	 пт	 Ап.	Андрія	Первозваного
14	 сб	 Пр.	Наума,	прав.	Філарета
15	 нд	 26-а.	Пр.	Авакума,	мц.	Миропії,	гл.	1
16	 пн	 Пр.	Софонії,	прп.	Феодула
17	 вт	 Вмц.	Варвари	і	мц.	Юліянії
18	 ср	 Прп.	Сави	Освященого,	мч.	Анастасія
19	 чт	 Свт.	Миколая	Чудотворця	Мир	Лікійськ
20	 пт	 Свт.	Амвросія	Медіоланського
21	 сб	 Прп.	Потапія,	ап.	Сосфена
22	 нд	 27-а.	Зачаття	Анною	Богородиці,	гл.	2	
23	 пн	 Мчч.	Мини,	Єрмогена	та	Євграфа
24	 вт	 Прп.	Даниїла	Стовпника,	прп.	Никона
25	 ср	 Свт.	Спиридона	Тримифунтського
26	 чт	 Мчч.	Євстратія,	Євгенія,	Ореста
27	 пт	 Мчч.	Фирса,	Левкія	і	Калиника
28	 сб	 Сщмч.	Єлевферія
29	 нд	 28-а.	Свв.	Праотців.	Пр.	Аггея,	гл.	3
30	 пн	 Пр.	Даниїла	і	трьох	юнаків
31	 вт	 Мчч.	Севастіяна,	Зої,	свт.	Модеста

БАГАТОДЕННi ПОСТИ
ВЕЛИКИЙ ПІСТ:  	 	 11	березня	-	27	квітня;	
АПОСТОЛЬСЬКИЙ ПІСТ (ПЕТРІВКА): 	 24	червня	-	11	липня;	
УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ (СПАСІВКА): 	 14	серпня	-	27	серпня;	
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ (ПИЛИПІВКА): 	 28	листопада	-	6	січня;

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

загальницi
РІЗДВЯНА: 7-17	січня;	
МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ:	17-23	лютого;	
СИРНА: 4-10	березня;	
ПАСХАЛЬНА: 28	квітня-4	травня;	
ТРОЇЦЬКА: 16-22	червня.

час для вiнчань
з 20 січня по 2 березня; 
з 5 травня по 23 червня; 
з 12 липня по 13 серпня; 
з 29 серпня по 27 листопада.

Січень лютий

квітеньберезень

травень

вересень

червень

жовтень

липень

листопад

серпень

грудень

Незалежний громадсько-політичний тижневик      Тел: +38 (068) 364-08-54     nday.te.ua     nday-te@ukr.net     Передплатний індекс - 68710ДЕНЬНаш
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Робота над цим 
унікальним 
комплексом для 

водних видів спорту, 
нагадаємо, розпочалася 
в грудні 2017-го. Це не 
нова ідея. Адже у 1991 
році «Водна арена» була 
готова фактично на 
80%. Утім, на жаль, вся 
інфраструктура була 
зруйнована й розібрана. 

«Ми поставили собі за мету 
реалізувати цей проект. Розді-
лили його на дві черги. Проект 
реалізовується, будівництво 
не зупиняється навіть у зимо-
вий період, що дозволено буді-
вельними нормами», – зазна-
чив голова Степан Барна. 

Фінансується проект з Дер-
жаного фонду регіонального 
розвитку. У 2018 році на його ре-
алізацію виділили 10,5 млн. грн., 
ще 7,1 млн. грн. – співфінансу-
вання з бюджету Тернопільської 
міськради. За ці кошти укріпили 
берегову лінію, виконується по-
глиблення русла дна, будуються 
трибуни, а також прокладається 
дорога вздовж каналу і трибун.  

«Наш пріоритет, – наголо-
сив очільник області, – зроби-
ти все для того, щоб Тернопілля 
було здоровим. А це буде тоді, 
коли з’явиться можливість для 
самореалізації молодих спортс-
менів, тим більше, що «Вод-
на арена Тернопіль» буде уні-
кальним спортивним об’єктом 
в Україні. І я впевнений, що тут 
будуть виховуватися майбутні 
чемпіони світу, чемпіони всеу-
країнських змагань, спортсме-
ни, котрі популяризуватимуть 
Україну і Тернопілля». 

Степан Барна: «Водна арена Тернопіль» 

буде унікальним 
спортивним об’єктом в Україні»

«Ми з вами були свідками 
народження автокефальної 
Православної Церкви Укра-
їни. Я хочу подякувати вам 
за вашу підтримку в здобут-
ті незалежної від Москви і ви-
знаної світовим православ’ям 
української церкви», - зазна-
чив Петро Порошенко.

«У нас немає і не буде дер-
жавної церкви. Натомість іс-
нує справжня релігійна сво-
бода, яку ми всі дбайливо обе-
рігаємо. При всій різноманіт-

ності нас об’єднують Україна 
та віра в народження та во-
скресіння нашого Господа Ісу-
са Христа», - додав Президент.

Глава держави у звернен-
ні до українців зауважив, що 
«хоча нам загрожує ворог, 
хоча нашу країну і наш народ 
хочуть поневолити інші, у нас 
немає страху». «Ми радіємо, 
бо народжений Ісус утішає і 
огортає нас своєю любов’ю», 
- сказав Президент та згадав 
слова апостола Павла, який 

написав «коли за нас Бог, то 
хто ж проти нас».

«Я вірю, що з Ісусом ми 
обов’язково переможемо не-
нависть і зло, бо Христос на-
родився - і на землі мир. Різд-
во – це свято надії на краще, 
оповите таємничістю та ро-
динним теплом. У Вифлеєм-
ський печері Господь прий-
шов в цей світ і почав свій 
земний шлях заради нашого 
спасіння», - зазначив Петро 
Порошенко.

«Бажаю вам від янголів – 
радості, від пастухів – зди-
вування, від мудреців – про-
зріння, а від народженого 

Бога – миру і любові. Щасли-
вого Різдва і веселих свят», 
- побажав українцям Прези-
дент.

Нас об’єднують Україна та віра – 
Президент привітав українців  
із Різдвом Христовим
Президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим. 
Він нагадав, що нещодавно на Софійській площі українці святкували створення 
незалежної помісної української Православної церкви.

Будівництво «Водної арени Тернопіль» вважається 
наймасштабнішим проектом, який реалізовувався в 
області за останні три роки. Його загальна вартість 
понад 68,6 млн. грн. На даний час триває перша черга 
будівництва. Уже освоєно 17,6 млн. грн. Що уже зроблено 
та що ще попереду – оглянув голова облдержадміністрації 
Степан Барна під час виїзду на об’єкт. 

Відлуння війни:  
на Тернопільщині 

вибухають гранати

Два вибухи за день 
сталися у другий 
день нового 

року. У Тернополі 
граната здетонувала 
в гуртожитку, а 
в селі Колодіївці 
Підволочиського 
району – в будинку 
серед компанії молодих 
людей.

Від ударної сили в гурто-
житку на вулиці Макаренка по-
вилітали шибки. Поліцейські 
в одній із кімнат виявили тіло 
чоловіка, на пальці якого ви-
сіло кільце від гранати. Поруч 
лежали ще двоє поранених. Їх 
доправили до лікарні, а чолові-
ка врятувати не вдалося. 

За словами власника по-
мешкання, загиблий жив із 
ним по-сусідству. Того дня 
вони випивали разом і дивили-
ся телевізор. Знайомий начеб-
то хизувався гранатою, і в ре-
зультаті необережного пово-
дження вона вибухнула.

У Колодівці вибуховою хви-
лею поранило п’ятьох моло-
дих людей, серед них є непо-
внолітні.  Сталося це в нежи-
лому будинку, де компанія про-
довжувала святкувати новий 
рік. За словами потерпілих, 
один із хлопців, 24-річний жи-
тель села Малий Ходачків, ви-
рішив похизуватися гранатою 
та приніс її з собою.

- Небезпечний предмет він 
поставив на стіл, де його вирі-
шила оглянути одинадцяти-
класниця. Дівчина випадково 
зачепила чеку, і граната вибух-
нула, – розповіли в обласному 
управлінні поліції.

В усіх потерпілих травми 
різного ступеня тяжкості. За 
обома фактами відкрили кри-
мінальні провадження. 
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Продавати не 
землю, а продукти 
агропереробки, 

м’ясо та молоко. Про 
це з трибуни Верховної 
Ради закликав лідер 
Радикальної партії 
Олег Ляшко. Під тиском 
політика парламент іще 
на один рік продовжив 
дію мораторію - заборони 
на продаж земель 
сільськогосподарського 
призначення. 

Деякі парламентарі зізна-
лися журналістам: якщо б вони 
цього не зробили, то з Нового 
року могла початися законодав-
ча плутанина, яка б розв’язала 
руки спритним ділкам. За допо-
могою чорних та сірих схем че-
рез «правильні суди» вони б про-
тягли узаконення тисяч гектарів 
на користь великих корпорацій, а 
люди залишилися б ні з чим. Тож, 
підкреслив Олег Ляшко, вільний 
ринок землі - це авантюра, за до-
помогою якої влада хоче позба-
вити українців головного націо-
нального багатства - чорнозему.

«Замість того, щоб дати фер-
мерам дешеві кредити, обігові 
кошти, державну підтримку, до-

тації, нормальну ціну на моло-
ко, відновлювати тваринництво, 
робочі місця і соціальну сферу 
на селі, влада пропонує україн-
цям ринок землі. Це величезний 
обман! Бо у людей немає грошей 
купити землю. Якби влада не 
була так безнадійно далека від 
народу, вона б про це знала. Зем-
лю скуплять буржуї та олігархи-
латифундисти, а українські селя-
ни залишаться батраками», - зая-
вив Олег Ляшко. 

За його ініціативою два роки 
тому парламент вже запроваджу-
вав мораторій на продаж землі, 
термін якого спливає 1 січня 2019 
року. І от тепер лідер РПЛ відсто-
яв продовження дії цього морато-
рію до 2020 року, а парламент під 
тиском Олега Ляшка ухвалив від-
повідний законопроект. 

Замість продажу землі лідер 
РПЛ пропонує внести зміни до 41-ї 
статті Основного закону, які наза-
вжди знімуть це питання. Законо-
проект Ляшка нещодавно отри-
мав схвалення Конституційного 
суду. Документ навічно закріпить 
землю за українськими фермера-
ми і не дозволить продавати її іно-
земцям. 

Крім того, Олег Ляшко вима-
гає радикально змінити політи-

ку стосовно села, щоб вся дер-
жавна підтримка була спрямова-
на на розвиток фермерства: від-
новлення тваринництва, збіль-
шення робочих місць і розбудову 
соціальної сфери на селі. 

«Сьогодні в селах закрива-
ють школи, ФАПи, пошти, вирі-
зають останніх корів,  вивозять 
зерно, ще й землю хочуть про-
дати. А потім дивуються, чому 
люди з сіл виїжджають, - обурю-
вався з парламентської трибуни 
Олег Ляшко. - Не землю прода-
вати треба, а готову продукцію, 

відновлювати тваринництво і 
агропереробку. Тоді ніяких кре-
дитів МВФ не треба буде, а укра-
їнці будуть купатися, як варени-
ки в маслі, ще й матимуть свою 
землю для майбутніх поколінь», 
- підсумував народний депутат.

Напередодні він виступив з 
ініціативою одразу після ново-
річних свят ухвалити спеціаль-
ний закон, який дасть право на 
отримання земельних паїв пра-
цівникам колишніх радгоспів.

«В Україні живуть сотні ти-
сяч селян, які несправедливо 

позбавлені права на отриман-
ня земельних паїв, хоча вони все 
життя важко працювали, - на-
голосив Олег Ляшко. -   Іноді у 
двох сусідніх селах трапляються 
кричущі ситуації. Одні працюва-
ли у колгоспі, інші – в радгоспі. 
Одні землю отримали, інші – ні. 
Це несправедливо! Наш зако-
нопроект дає право на пай пра-
цівникам підприємств Академії 
аграрних наук, колишніх рад-
госпів та ветеранам праці», - 
звернувся до парламентарів лі-
дер РПЛ.

ОЛЕГ ЛЯШКО: «УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ 
МАЄ НАЛЕЖАТИ УКРАЇНЦЯМ»
Лідер РПЛ переконав парламент продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель

Святий Франциск б’є у дзвін, 
закликаючи до поклоніння 
Богу, українська сім’я 

готується до Святвечора, біжать 
струмочки, крутяться дитячі 
гойдалки… Усе це й не тільки 
можна побачити у церкві святого 
апостола Петра УГКЦ, що на вулиці 
Володимира Великого у Тернополі.

Цими днями тут ожила шопка, 
яка є найбільшою в Україні. Монахи-
францисканці, котрі опікуються храмом, 
встановлюють різдвяну інсталяцію вже 
чотирнадцятий рік поспіль. До композиції 
щоразу додають нові деталі, які приводять 
у рух складні механізми.

Цього року розмір інсталяції – 40 ме-
трів завширшки, 25 – заввишки. У центрі 

вертепу, який має вигляд діорами і розта-
шований уздовж вівтарної частини храму, 
традиційно міститься пресвята родина і 
маленький Ісус. А далі – ціле селище на па-
горбах із хатками з різними персонажами. 
Окрім святих і монахів, серед фігурок є по-
статі пастухів, пекаря й Ноя на ковчезі.

- Ця величезна різдвяна шопка вже ста-
ла доброю традицією для нашої церкви, 
- розповідає отець Пантелеймон. - Кожно-
го року ми стараємося зробити шопку осо-
бливою. Трішки змінили дизайн, тож тепер 
будуть нові конструкції. Облаштували міс-
то і замок. Знову діятимуть рухомі елемен-
ти, з’явиться також коза. Будуть і живі тва-
ринки, наприклад, морські свинки. 

Біблійних героїв для різдвяної шопки 
роблять у майстерні монастиря. Все це - 
ідеї отця Косми, який працював над багать-

ма деталями інсталяції. Він долучився до 
створення тернопільського вертепу одра-
зу, як прийшов служити до церкви. Згодом 
став настоятелем монастиря в Ужгороді, 
але щороку приїжджав до Тернополя, щоб 
допомогти із шопкою. Для її облаштування 
ні архітекторів, ні художників не залучали, 
усе придумували самі францисканці.

Живі персонажі шопки поки мешкають 
на вулиці біля храмового монастиря. Їх за-
несуть до церкви, коли завершать роботи з 
облаштування вертепу. 

- Ісус був дуже товариський, постійно 
перебував між людьми, тому і в шопці так 
багато персонажів, багато спільнот, – ка-
жуть францисканці.

Звання найбільшої шопка виборює де-
кілька років поспіль. У різдвяні свята її від-
відують тисячі дорослих і дітей. 

У Тернополі ожила рекордна 

різдвяна шопка

Цього року додали багато нових фігур.  
І хоча офіційне відкриття шопки –  
на Різдво, уже тепер люди приходять 
помилуватися незвичайним вертепом.
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Литва - найбільш дружня  
до України 

Литву визнали найбільш друж-
ньою до України державою. Про це 
повідомляє «УНН» із посиланням на 
Twitter Ради зовнішньої політики 
«Українська призма». Литва виявилася 
на першому місці серед найбільш друж-
ніх до України держав (90 відсотків 
опитаних). У п’ятірку також увійшли 
Канада: (87 відсотків), США (57), Есто-
нія (52) і Велика Британія (50 відсотків 
респондентів). Опитування проводи-
ли 120 експертів «Української призми». 
На це повідомлення відреагував у своє-
му Twitter-акаунті міністр закордонних 
справ Литви Лінас Лінкявічюс: «Дуже 
радий бачити ці вражаючі цифри». За 
його словами, це сильна основа для по-
дальшого розвитку стратегічного парт-
нерства між Литвою та Україною у всіх 
сферах. Крім того, у кінці повідомлення 
литовський міністр додав українською 
мовою: «Разом до перемоги!».

Туреччина вводить податок  
на безпеку для туристів

Туреччина з 1 січня 2019 року вве-
ла податок на безпеку для туристів у 
розмірі 1,5 євро, який буде стягувати-
ся в аеропортах після прильоту. За да-
ними порталу «Turizmhaberleri», спер-
шу передбачалося ввести податок у 
розмірі трьох євро з людини. Однак асо-
ціація турагентств Туреччини «Tursab» 
звернулася до міністра культури і ту-
ризму Мехмета Нурі Ерсоя з пропози-
цією знизити збір, оскільки мільйони 
туристів уже оплатили відпочинок на 
2019 рік. Після перемовин вирішили 
скоротити збір до 1,5 євро з людини.

Найбільше дозволів на роботу  
в Польщі отримали  

наші співвітчизники
Іноземці в Польщі отримали 

235,6 тисяч дозволів на роботу. При 
цьому 81,7 відсотків дозволів з них 
отримали громадяни України, пише 
«УБР». Крім українців, до Польщі на 
роботу все більше приїжджає грома-
дян Індії, Бангладеш і Непалу. За сло-
вами директора Повітового управлін-
ня праці в м. Бендзін Марціна Флячін-
ського, працівники з України за ту ж 
роботу в Польщі отримують у 2-5 ра-
зів більше, ніж у себе вдома. У чотири 
рази більше, ніж удома, українець за-
робить у Польщі, працюючи касиром 
або продавцем, утричі більше - у тран-
спортній галузі та в логістиці.

Американського браконьєра  
покарали переглядом мультика

Суддя знайшов спосіб переви-
ховання американця, засудженого 
за браконьєрство. Його зобов’язали 
дивитися мультфільм. Девіда Беррі-
молодшого засудили до року ув’язнення 
за незаконне вбивство сотень оленів. 
Протягом усього строку він повинен 
щонайменше раз на місяць перегля-
дати мультфільм «Бембі», повідомляє 
«WTRF.com». Діснеєвський мультик 
«Бембі» вийшов у 1942 році. Він розпо-
відає про оленя, чию матір убили мис-
ливці.

Жителі країн Балтії найбільше  
в ЄС витрачають на алкоголь 
Частка витрат на алкоголь серед-

нього домогосподарства в Естонії 
склала 5,2 відсотки, що є найбільшим 
показником в ЄС. Про це повідомляє 
«Європейська правда» з посиланням 
на дані Євростату. Згідно з повідомлен-
ням, середній показник таких витрат у 

ЄС склав 1,6 відсотків. Натомість, у Лат-
вії він складає 4,9 відсотків, а у Литві - 4 
відсотки. Показники, що значно більші 
за середньоєвропейські, також зафіксо-
вані у Польщі, Чехії, Угорщині та Фінлян-
дії. Найменше витрачають на алкоголь в 
Іспанії, Італії та Греції. 

Залишилося 7 років: Московії  
обіцяють катастрофу з нафтою 

У Росії старі родовища нафти 
стрімко виснажуються, а нових по-
кладів з легкою і дешевою сирови-
ною виявити не вдається. Поточні рів-
ні нафтовидобутку в РФ «недостатньо 
забезпечені запасами родовищ, що роз-
робляються», повідомляє «Finanz». До 
критичної точки залишається близько 
семи років. Починаючи з 2025-го, фонд 
діючих родовищ перестане справляти-
ся з навантаженням. Вже до 2035-го об-
сяги виробництва можуть впасти прак-
тично удвічі. Особливо гостра пробле-
ма у Західному Сибірі, який зараз дає 
кожен другий барель, що отримують із 
надр. «Це означає, що нафти для експор-
ту не залишиться. А річка нафтодоларів, 
що дає, за даними Центробанку, 30 від-
сотків валютних доходів російської еко-
номіки, може пересохнути», - резюмува-
ли автори публікації. 
На Мадагаскарі знайшли орхідеї 

з ароматом шампанського 

На Мадагаскарі вчені знайшли но-
вий вид орхідей. Про це пише журнал 
«The English Garden». Новий вид орхідеї 
«Cynorkis christae» виявив австрійський 
вчений з ботанічного саду Віденського 
університету Антон Зідер. За словами 
вчених, орхідея має специфічний солод-
кий запах, схожий на аромат шампан-
ського. У «Cynorkis christae» величезні 
квіти - 5 см в ширину. Більша частина 
квітки біла, а у верхніх пелюсток харак-
терні темно-бордові маркування. 

Росія може вбити Лукашенка?
Російський політолог і публіцист 

Андрій Піонтковський назвав дату, 
коли РФ, на його думку, може вби-
ти президента Білорусі Олексан-
дра Лукашенка. Про це він розповів 
в інтерв’ю «Народній правді». «Я ду-
маю, Лукашенко не здасться. Тому не 
знаю, як Кремлю його прибрати, хіба 
що доведеться вбити. Дуже ймовірно, 
що вони з ним будуть якось розбирати-
ся під 2020-й рік, коли в Білорусі відбу-
дуться президентські вибори», - вважає 
експерт. За його словами, якщо завтра 
Лукашенко оголосить себе захисни-
ком білоруської незалежності від росій-
ської експансії, то Білорусь його підтри-
має. «На відміну від України, в Білорусі 
у 1991 році не було такої національної 
та державної самосвідомості. Більшість 
білорусів сприймала себе радянськими 
людьми, але за роки незалежності само-
свідомість зросла. Білорусам не подоба-
ється входження до складу Росії. Питан-
ня лише в тому, до кого будуть лояль-
ніші силові структури Білорусі - до Лу-
кашенка чи до Путіна. Але на це питан-
ня ніхто не знає відповіді. Думаю, що 
КДБ і армія пронизані людьми Москви 
не менше, ніж це було 
зі спецслужбами Укра-
їни і армією», - сказав 
політолог.

Україна
Українці назвали головні  

символи держави

Прапор, вишиванка та україн-
ська мова очолили перелік симво-
лів, з якими наші громадяни асоцію-
ють Україну. Такі результати відобра-
жено в опитуванні «Символічний про-
стір українського народу» Інституту со-
ціальної і політичної психології НАПНУ. 
Найбільше респондентів - 77,1 відсоток 
- символом України вважають держав-
ну символіку: прапор, герб, гімн, тризуб. 
Національне вбрання й вишиті рушни-
ки є символами України для 62,3 відсо-
тків опитаних. Українську мову голо-
вним символом країни назвали 52,1 від-
соток. За національні страви - борщ, га-
лушки, хліб із салом, горілку з перцем та 
українську народну пісню голоси відда-
ли, відповідно, 50,6 та 50,3 відсотки рес-
пондентів. 

Наші заробітчани переказали  
з Чехії великі гроші

Українці-заробітчани переказа-
ли додому з Чехії найбільше грошей, 
порівняно з іншими іноземцями, які 
працюють в Республіці. Про це свід-
чать дані Чеського статуправління, пе-
редає «Радіо Прага». За минулий рік іно-
земні робітники переказали з Чехії за-
галом 47,6 мільярдів крон (1,8 мільяр-
дів євро) у свої країни. Третина від за-
гального обсягу пішла в Україну. Тобто, 
українці переказали близько 15 мільяр-
дів крон або 600 мільйонів євро.

Зросли штрафи за «тіньових»  
працівників - по 125 тисяч  

за кожного
За порушення трудового законо-

давства у 2019 році роботодавцям за-
грожують чималі штрафи. За одного 
неоформленого працівника - штраф у 
розмірі 30 мінімальних зарплат - 125190 
гривень. Таке розпорядження Кабміну. 
Відповідно до норм трудового законо-
давства, працівник не може бути допу-
щений до роботи без укладання трудо-
вого договору та повідомлення органу 
фіскальної служби. 

НБУ утилізував банкнот  
на 41 мільярд

Торік Нацбанк України вилучив із 
обігу банкноти на загальну суму 41,6 
мільярдів гривень. Про це інформує 
прес-служба НБУ. «За січень-листопад 
2018 року Нацбанком утилізовано не-
придатних до обігу 594,8 мільйонів 
штук банкнот», - йдеться в повідомлен-
ні. Це - банкноти, які тривалий час пере-
бували в обігу і втратили свій початко-
вий вигляд, тобто набули певних ознак 
зношеності. Вилучені з обігу зношені 
банкноти підлягають утилізації. До сло-
ва, утилізують лише національну валю-
ту - з монетами включно.

Як на курс валют вплинуть  
президентські перегони?

У січні курс валют в Україні коли-
ватиметься у межах 27,75-29 гривень 
за долар і 31,5-33 гривень за євро. Та-
кий прогноз валютного ринку в Украї-
ні від групи компаній «Forex Club», по-
відомляє «Укрінформ». «Тиск на гривню 
продовжує чинити високий дефіцит зо-

внішньоторговельного балансу, який за 
січень-листопад 2018 року досяг май-
же $11,8 мільярдів. Невизначеність на 
ринку формує офіційний старт перед-
виборчої кампанії, а також входження у 
період високого боргового навантажен-
ня 2019-2020 років», - йдеться у повідо-
мленні. А фінансовий аналітик Ерік На-
йман прогнозує, що, принаймні, до трав-
ня курсових стрибків не буде. Цьому 
сприятиме виборча кампанія та достат-
ня сума валютних резервів Нацбанку. 
За дорогі посилки із-за кордону 

стягнуть ПДВ
Податок на додану вартість на 

ввезення товарів у міжнародних по-
штових відправленнях на суму по-
над 100 євро для одного одержувача-
фізособи вступив у силу. Відповід-
но до закону, ввезення на митну тери-
торію України товарів, сума яких пере-
вищує 100 євро для одного одержува-
ча - фізичної особи, в одній депеші від 
одного відправника у міжнародних по-
штових відправленнях або у одному 
вантажі експрес-перевізника від одно-
го відправника у міжнародних експрес-
відправленнях, буде обкладатися ПДВ 
за ставкою, встановленою Податковим 
кодексом, повідомляють «Українські но-
вини». Наразі діє перехідний період - з 
1 січня - до 30 червня, протягом якого 
ПДВ будуть обкладатися товари, сумар-
на фактурна вартість яких перевищува-
тиме еквівалент 150 євро.

За межею бідності -  
третина жителів країни

За 2018 рік дохід 14 мільйонів 
українців був меншим, ніж прожитко-
вий мінімум. Загальний показник про-
житкового мінімуму складає 1853 гри-
вень. Відтак, 33,9 відсотків громадян 
України живуть за межею бідності. Про 
це повідомляє сайт Держстату. Слід на-
гадати, постійний представник програ-
ми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер за-
явив, що в Україні станом на 2017 рік за 
межею бідності жило 60 відсотків насе-
лення.

«Сонцедар» чи «дубовик»:  
обговорюють нову назву  

для коньяку
В Україні стартувало громадське 

обговорення нової назви, яка прийде 
на заміну «коньяку України». Відповід-
не голосування розміщене на Фейсбук-
сторінці проекту «Географічні зазначен-
ня в Україні», що фінансується Євросо-
юзом, передає «Європейська правда». 
Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, 
Україна повинна з 2026 року відмовитися 
від використання захищеного географіч-
ного зазначення «коньяк» для продук-
ту вітчизняного виробництва. Має вжи-
ватися термін «бренді», або нова назва, 
яка буде поширюватися лише на україн-
ську продукцію. На голосування винесе-
но майже три десятки назв. Деякі макси-
мально подібні до слова «коньяк», напри-
клад: «укрньяк», «к’янок», «каннук». Про-
понуються й оригінальні назви: «бурш-
тин», «пломінь», «дубовик», «грогон», 
«виналь» тощо. А ще пропонують назва-
ти український коньяк «сонцедаром». 

Зросла мінімальна платня
4173 гривні на місяць - така від-

тепер мінімальна заробітна плата в 
Україні. Суму встановили згідно з держ-
бюджетом-2019. Порівняно з попередні-
ми цифрами - 3723 гривні - мінімалка 
зросла на 450 гривень. Окрім мінімаль-
ної платні, в держбюджеті також перед-
бачили і збільшення прожиткового мі-
німуму. Його ріст відбудеться у кіль-
ка етапів. Від 1 січня він складає 1853 
гривні. А наприкінці року прожитковий 
мінімум зросте до 2027 гривень, пере-
дає «5 канал».

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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- Цікавий збіг: у попередньо-
го року і року, що настав, - од-
накові кольори. Собака і Свиня 
- обоє «земляні». Іване Степано-
вичу, чого очікувати від Свин-
ки? Адже цей знак - один із най-
більш спокійних зі всіх знаків 
Зодіаку. 

- Рік Свині або Вепра - це завершаль-
ний цикл дванадцятирічного Юпітеріан-
ського календаря. Щур відкриває «астро-
логічні» ворота, а Свиня - закриває. Ці 
дві тваринки розташовані одна біля од-
ної не просто так. Одна стоїть першою у 
Східному гороскопі, інша - останньою. А 
це тому, що вони найбільше подібні до 
людей. Щурі - за інстинктами. А органiзм 
свинi за багатьма характеристиками 
найбiльше збiгається з людським. На-
приклад, за схожiстю будови шкiри. Лю-
дям із тяжкими опіками пересаджують 
на уражене місце саме шкіру свині. Крім 
того, у людини і свині схожi за будовою 
та розмiрами деякі внутрiшнi органи. І 
ще. В Україні і свиню, і щура називають 
однаково - пацюки.    

Свиня - тваринка добра. У цей рік, 
якщо хтось хоче набути якийсь доста-
ток чи закласти фундамент, - це добре 
починання. Бо свиня дає приріст. То й 
добро буде примножуватися.  

Оскільки рік Свині завершує цикл 
12 знаків Зодіаку, то він, фактично, 
увібрав у себе все, що накопичувало-
ся протягом попередніх 11 циклів. А це 
стільки емоцій… 

- Зазвичай, Свині погано 
йдуть на компроміси. А світ 
зараз саме цього потребує. Як 
поведе себе Земляна Свиня 
щодо цього?

- Свиня не бачить сонця. Вона ди-
виться тільки наліво і направо. Не може 
поглянути вгору. Їй того не дано. Тому 
триватимуть тенденції та різні справи, 
розпочаті у рік Собаки. Адже в цих зна-
ків Зодіаку і колір, і стихія однакові. 

- Для українців свиня - і гастро-
номічний «символ», і їдке сло-
во, якщо треба когось образи-
ти, і героїня казок. А загалом, 
ми її любимо. Чи можуть укра-
їнці очікувати на взаємність 
від Жовтої Свині?

- У наших предків культ свині був 
на високому рівні. Ми любимо сало. А 
воно - не лише звичайний продукт, а 
ще й має лікувальні властивості. Ко-
лись, приміром, у людей не було про-
блем зі здоров’ям печінки, як тепер. 
Споживали сало. І це добре діяло на 
організм. 

Україну доля випробовує, але й дає 
шанс. І цей рік не стане винятком. Ба-
гато залежить від Небес, але й чимало 
від людей. Скільки було упущено?! У 
90-ті роки Україна була сильніша в еко-
номічному плані, ніж Польща. Ми мо-
гли би бути перші в Європі, зокрема, у 
Східній, і за інтелектом, і за можливос-
тями. Але все, що нам допомагали з Єв-
ропи, туди й поверталося, - в офшори, в 
тамтешні банки. Ми «списуємо» рефор-
ми з інших країн. Але чуже не завжди 
приживається. Звісно, маємо пригля-
датися, що і як роблять наші сусіди, не 
відставати від світу, але при цьому слід 
аналізувати, думати, як використову-
вати це в себе, і чи воно того варте.       

- Цей рік буде гарячим ще й 
тому, що у нашій країні вибо-
ри. Ніхто нам «свиню» не під-
кладе?

- Думаю, що ні. 
- Про що говорять цифри і сим-
воли: 2019 рік, 12 місце в Зодіа-
кальному колі? І Жовта Земля-
на Свиня буде правити світом з 
5 лютого 2019 року по 24 січня 
2020-го. Тут стільки двійок!  

- Двійки - це своєрідний символ 
примноження. Україна розташована 
під Тільцем. А Тілець - це другий знак 

Зодіаку у Східному і Західному кален-
дарях. То ж у нас буде чимало всіляких 
подій. Зокрема, на цей рік припали пре-
зидентські та парламентські вибори. А 
це події, які визначають долю країни і 
людей. 

І ще про двійки. Це - рік нового ци-
клу з точки зору містики. А місти-
ка править світом, тільки треба вмі-
ти її прочитати. Одиничка і дев’ятка - в 
сумі дають десятку. А десятка - це вихід 
у простір. На десятці, тобто на одини-
ці і нулі, побудовані всі технології сві-
ту. Нуль - перший у числовому порядку. 
Це - коло, безкінечність, вічність. Оди-
ниця - це першість, початок. Цього року 
активно будуть розвиватися техноло-
гії. Особливо комп’ютерні. 

- Символ 2019 року - Сви-
ня - знаходиться під опікун-
ством Сатурна - планети світло-
жовтого кольору, однієї з найу-
нікальніших у Сонячній систе-
мі. Що дасть це космічне поєд-
нання Землі і людям? 

- Хронос, або наш колишній Число-
бог, як наші предки називали Сатур-
на, буде «повторювати» події минуло-
го року. І навіть події, які відбувалися 
шістдесят літ тому. Бо сатурнянський 
рік проходить через кожні тридцять 
років і подвоюється. Тому може по-
вторитися багато того, що було у 1959 
році. Сатурн - Бог рахунків. Хто що за-
служив, тим і «платитиме». Тому неба-
жано «підкладати» комусь свиню.   

- Як житиме у році Земляної 
Свині аграрна Тернопільщина? 

- Свинка - це тварина, яка живе на 
землі. Вепр харчується тим, що родить 
земля. Будуть деякі позитивні зміни. 
Зокрема, в економіці. Якісь інвестиції. 
Область може отримати нові техноло-
гії. Все у нас може бути добре. Але це 
«добре» маємо творити. Не заважати 
один одному, не заздрити, і, як кажуть, 
не переходити дорогу.  

- Кому найкраще сприятимуть 
зорі у 2019 році? 

- Найперше тим, хто народився у рік з 
цього тригону. Зодіак поділений на сим-
патиків та антипатиків. Добре почувати-
муться люди, народжені у рік Вівці або 
Кози. Кота або Кролика. У різних країнах 
їх по-різному називають. І, звичайно, фа-
ворити року ті, хто народився під Зна-
ком Свині. Свиня не буде шкодити Соба-
ці. Собака відпочиватиме. Але, водночас, 
він повинен подумати про свою сім’ю і 
про майбутнє. Прогресивно буде склада-
тися рік для Коней. «Відживе» Дракон, бо 
йому було в рік Собаки важко. У другій 
половині року Дракони можуть у чомусь 
утверджуватися. Складніше буде Волам. 
Вони антиподи до Свині. Проте Свиня 
не робить Волові великої неприємності, 
бо вони все життя поруч. І в дикому ста-
ні, і в прирученому - у хліві. Тихіше пови-
нен кукурікати Півень. А Змія свою пре-
мудрість має використати для себе. У неї 
буде шанс проявити себе в чомусь суто ін-
дивідуальному. А ось Тигр не зважатиме 
ні на що. Він сильний - і цим усе сказано.         

- Іване Степановичу, чи відчу-
ватиме прихильність Жовтої 
Свинки «Наш ДЕНЬ»?   

- У якому ритмі видання працює, в 
тому й робота триватиме. Дуже вдала 
назва «Наш ДЕНЬ». Адже день - це не 
просто світловий проміжок часу. Це й 
ніч - пора відпочинку. Ранок - час про-
будження. Вечір підбиває підсумок дня, 
дарує спокій. А сам день - це коловорот 
подій, світло, вічний рух… День є сьо-
годні, буде завтра, післязавтра…  

Принагідно вітаю читачів і творців ви-
дання з новорічно-різдвяними святами. 
Хай будуть прихильни-
ми до вас Небеса. Злаго-
ди і любові! Віри і добра! 
Гарного, щедрого року!

«повторюватиме» події 
шістдесятилітньої давності»

Іван КРУП’ЯК: «Рік Жовтої Земляної Свині

Передбачалося, що рік 2018-ий буде 
складним. Так воно й було. Війни, 
природні стихії, міграція, непорозуміння 

між політиками і державами… Жовтий Собака 
добряче гавкав. На всі боки. У 2019 році Жовтого 
Земляного Собаку змінює Жовта Земляна 
Свиня. Чого очікувати від героїні жартівливих 
оповідок та народного епосу, розповідає відомий 
тернопільський астролог Іван КРУП’ЯК.

…І знову жовтий колір чаклуватиме над долею Землі і 
людей. Як і попереднього року. Часом він був не просто 
теплим, а гарячим - обпікав долі людей і держав. 
Це - колір застороги, коли в якусь мить потрібно 
зупинитися. Але людство летить на жовте світло 
«енергетичного» світлофора, залишаючи за собою 
шлейф проблем, нерідко планетарного масштабу.

Ольга
ЧОРНА.
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Цієї ночі приснилася Оксані 
стара розлога яблуня, 
що колись, в далекому 

дитинстві, вкупі з рядочком 
молодих вишеньок, була межею-
кордоном між їхнім і сусідським 
подвір’ям. Ніби з темного грозового 
неба вдаряли в неї блискавиці, 
спалюючи довгі яблуневі коси, а 
цвіт не згасав, рожево пінився на 
сухих гілках…

О, ту яблуню Оксана пам’ятала! Разом з 
подругою Надійкою любили вони гратися 
під її крислатим віттям, смакували сокови-
тими яблуками.

Батьки дівчаток дружили і кумували 
між собою, тому часто влаштовували під 
яблунею вечері. Для таких посиденьок На-
дійчин брат Павло змайстрував стола зі 
зручною лавою. Хлопець був старшим від 
дівчаток на дванадцять років. Із золотою 
медаллю закінчив школу, навчався у Львів-
ському університеті.

Коли приїжджав додому на вихідні, при-
возив гостинці не лише сестрі, а й Оксанці. 
Хлопець був дуже вродливим: густе блиску-
че волосся, чорні брови під озерцями синіх 
очей, гарної статури. В дитячій уяві Окса-
ни він – справжній принц на білому коні. Як 
жаль, що вона ще мала. Але, нічого, втішала 
себе дівчинка, вона виросте…

Якось Оксана нишпорила у шафі, пере-
глядала мамині одяганки, в котрі любила 
наряджатися. Враз із полиці випала акурат-
но складена білосніжна тюль. Оксана розмо-
тала її і, довго не  роздумуючи, відрізала но-
жицями зірчастий край. Яке диво! Вийшла 
справжня фата! Дівчинка хутко пришпили-
ла її до своєї кучерявої голівки і стала милу-
ватися собою у дзеркалі. Чудово! Бачив би 
Павлик, якою гарною молодою вона буде!

Ох, і дісталося ж 
Оксані від матері, коли 
та згодом натрапила на змарновану тюль. 
«Я пошила собі вельон, мамочко. На моє 
весілля з Павлом, розумієш?» - заплакала 
Оксанка. Ні, мама не розуміє. Ніяк не може 
зрозуміти: невже її маленька доня вже 
може говорити про любов? Ох, ці теперіш-
ні діти…

Збігали роки. Оксана з мамою часто зга-
дували про той випадок і тепер уже весе-
ло сміялися з пустощів Оксаниної малень-
кої сестрички Улянки. Це були щасливі не-
забутні миті і ніхто не відав, що на їхню хату 
насуваються чорні хмари. 

Був травень, п’янко пахнув бузок. Окса-
на з мамою саме збиралися на ринок купу-
вати плаття для випускного балу. Враз ве-
селу метушню прорізав різкий телефон-
ний дзвінок. Хтось стривожено кричав про 
якусь жахливу аварію, жертвою якої став 
їхній батько. Голосила згорьована мати, а 
Оксана ніяк не йняла віри: може це помил-
ка, чи страшний сон?

На жаль, все було правдою: і свічки біля 
батькового тіла, і чорні стрічки у вінках, і 
нестерпно тяжка дорога на цвинтар.

Ще не затягнулася пекуча душевна 
рана, як невдовзі доля черкнула на серці 
свіжу. Якось бавилася Улянка з дітлахами 
у хованки. Присіла на дашок старої крини-
ці між гіллям жасмину і несподівано впала 
вниз. Задзеленчали ланцюги, сповіщаючи 
про біду, кричали перелякані діти. Заледе-
нілу Улянку витягли з криниці і мерщій від-
везли до лікарні. Загоїлося побите личко і 
подряпані рученята, та ніжки Улянки пере-
стали рухатися. Дівчинка не відчувала їх, не 
могла звестися і через це постійно плакала. 
Хотіла гратися у класи, стрибати  на скакал-
ці, як інші діти.

Сум оповив їхню хату, закрив для них со-
нечко. Проте злій долі, очевидно, було цьо-
го мало і через п’ять років після смерті бать-
ка не стало й матері. Не прокинулася зі сну. 
«Крововилив у мозок. Так буває», - поясни-
ли лікарі. Добре, що довго не мучилася, за-
спокоювали її батьки Надійки, які завжди 
підтримували у біді. Але Оксані від тих слів 
легше не ставало. Мама ж була ще моло-

дою. Увечері ще поралася на гос-
подарці, доїла корову. «Чому ж 
саме вона?» – не могла змирити-
ся Оксана. 

Тепер вона стала Уляноч-
ці мамою. Купала її у травах, сушила цілю-
ще коріння, возила до відомих спеціалістів. 
А ще – робота, дім, город. У клопотах не по-
мічала, як невблаганно швидко минала її 
молодість. Скоро виповниться тридцять. 
Боже, звідки взялася ота цифра? А в неї ж 
досі немає нареченого. Та це – не найбільша 
біда,  втішала саму себе. Добре, що трішки 
покращало Улянці. Вчора лікар сказав, що 
все має бути добре і запропонував новий 
метод лікування.

Для цього їм терміново потрібні гроші. 
Ніби, не така вже й велика сума, але ж вони 
кожну копійку рахують. Колись їх вируча-
ла Надійка, але півроку тому вона зі своєю 
сім’єю переїхала до іншого міста. З тих пір 
мовчить. Дійшли до Оксани чутки, що у неї 
якесь непорозуміння з чоловіком.  Звісно, 
Наді не до них буде.

Оксана згадала про свіжу пресу. Розгор-
нула сторінку з колонкою оголошень: може, 
знайде щось обнадійливе? Ось хоча б це: 
«Купуємо волосся, нефарбоване, довжиною 
не менше…».

А у неї ж така коса! 
Усю ніч дівчина не спала. В пам’яті зри-

нала кольорова картинка: вона сидить на 
стільці між мальвами біля їхньої хати, а 
усміхнена матуся розчісує її хвилясте во-
лосся, вплітає у нього квіти. «Ти – моя мав-
ка!» - цілує її зарум’янені щічки. 

Вона ніяк не наважувалася зайти у перу-
карню. Підійшла до великих вікон і спосте-
рігала за роботою перукарів. Миготіли вог-
ні, люди купували ялинки, святкові пода-
рунки – наближався Новий рік, Різдво. 

Оксана також накупила Улянці солодо-
щів, мандарин. Неодмінно спече її улюбле-
ний київський торт. Але знає точно: най-
кращим подарунком для сестрички буде 
надія. Тим паче, лікар запевнив, що новий 
метод дає хороші результати у лікуванні.  

…Заходили і виходили все нові клієн-
ти, а Оксана стояла, мов заворожена, не по-
мічаючи ні хурделиці, ні уважного погляду 

вродливого чоловіка з іномарки.
До кінця робочого дня ще далеко. Хай 

тільки поменшає клієнтів, тоді зайде вона. 
Чомусь шалено б’ється серце. Треба за-
спокоїтися, змиритися: подумаєш, велика 
втрата – коса! Люди іноді більше втрача-
ють. Може, ці кошти й допоможуть сестрі?

Оксана витерла сльози і рішуче ступила 
вперед. Біля дверей хтось легенько смик-
нув її за плече. Хто він, цей чоловік? Що 
йому треба? Його сині-пресині очі дуже зна-
йомі. Ці по-дитячому пухкі уста і родимки 
над правою бровою… Павло! Павлусю, не-
вже це – ти?! Звідки тут взявся?

Оксані забракло повітря. Мов у тумані, 
вона говорила про те, що їй треба зайти до 
салону, що вдома чекає хвора сестра. Павло 
витер їй сльози, як колись у дитинстві, взяв 
за руку і повів до машини. «Ми щось приду-
маємо, Оксанко. А косу різати не треба, вона 
тобі дуже личить», - обвів дівчину лагідним 
поглядом.

Оксана не вгамовувалася: його сім’я пів-
року, як виїхала. Але ж Павло давно зали-
шив дім. Де був усі ці роки? Павло усміх-
нувся: був за кордоном. А нині, напередод-
ні свят, щось потягнуло його відвідати рід-
не село.

Оксана гадала, що Павло давно одруже-
ний. Утім, так колись сказала його мати. Бі-
долашна, соромилася зізнатися, що її соро-
калітній син – холостяк.

«Що ж, їдемо до вас. Познайомиш мене 
з Улянкою. Я бачив її ще маленькою. А там 
– побачимо, як бути. Та знаю одне – більше 
я тебе не відпущу. Чуєш, Оксанко?» - мовив 
Павло.

Вони наближалися до її дому. Сусіди 
здивовано позирали на іномарку, що зупи-
нилася біля воріт. А Оксана, тримаючи за 
руку Павла, думала: судженої долі не обі-
йдеш, не об’їдеш і щастя мусить прийти до 
кожної людини. Навіть, якщо тебе шарпали 
холодні вітри і шмагали  дощі – надії ніколи 
втрачати не треба.

Марія МАЛІЦЬКА.

Ні благання, ні 
вмовляння не 
переконали її. Вона 

твердо вирішила: дитина 
їй не потрібна. Вона ще 
молода, щоб брати на 
плечі такий тягар, їй би ще 
погуляти... Це їй зараз точно 
ні до чого. Вона народила, 
написала відмову, та й діло 
з кінцями.

А маленьке дівчатко у пе-
люшках, які придбали для неї 
медичні працівники пологового 
відділення, солодко спало. Воно 
ще не знало, що декілька хви-
лин тому, прийшовши на світ, 
уже приречене на самотність. 
Воно не потрібне своїй мамі, яку 
вже добре знало, перебуваючи 
дев’ять місяців у її лоні.

Інші породіллі лише сумно, 
із нерозумінням похитували го-
ловами. Як же можна залишити 
свою кровинку? Їх відвідували 
родичі, близькі і друзі, а дівчин-
ку - ніхто.

Алінка була чемним і ти-
хеньким немовлятком. Усі 
в пологовому відділенні 
прив’язалися до неї і дуже її по-
любили. Молоді мами приноси-
ли для дівчинки хто кашку, хто 
памперси, хто серветки. Вони 
знали, що, крім них і медиків, 
про дівчинку більше ніхто не 
подбає. А коли її переводили у 
дитбудинок «Малятко», ніхто 
не міг стримати сліз.

...Таня і Андрій уже декілька 
разів безрезультатно відвідува-
ли той же дитячий будинок.

– Ну давай ще сьогодні схо-
димо, – просила чоловіка Таня. 
– У мене відчуття, що доля нам 
усміхнеться.

Щойно відчинили двері до 
кабінету директорки, як та з 
усмішкою повідомила, що до 
них перевели немовлятко із по-
логового відділення лікарні.

Таня глянула через віконце 
на малесеньке дівчатко, у її гру-
дях щось стиснулося і щемко 
забилося серце. Не міг відвес-

ти погляду від Алінки й Андрій. 
Так ця крихітна красуня запо-
лонила їх.

Щодня подружжя провід-
увало маленьку дівчинку, без 
якої вже не уявляло свого жит-
тя. А, зібравши необхідні доку-
менти, удочерило її.

Підростала Алінка гарною, 
чемною, вихованою дитиною. 
А, пішовши до школи, стала взі-
рцем для однокласників – за-
вжди охайна, акуратна, ввічли-
ва, вона ще й з усіх предметів 
була відмінницею.

У їхній сім’ї панували цілко-
вита гармонія і взаєморозумін-
ня. Тут кожен поважав іншого, 
обговорювали, яким був день, 
що минає, для кожного із них. А 
щонеділі ходили до храму дяку-
вати Богу, що «звів» їх разом. 

Та якось, виходячи після не-
дільного Богослужіння із церк-
ви, Алінка зупинилася біля жін-
ки, яка просила милостиню. 
Алінка не знала її, але когось ця 
жінка їй так нагадувала. Та от 
тільки кого? Зацікавлений по-
гляд на собі вловила жебрачка 
і, мабуть, зрозуміла його, та на-
томість лише прокричала:

– Чого витріщилася? Як не 
даєш грошей, то іди звідси.

Алінка ніяково опустила го-
лову і поспішила наздоганяти 
батьків.

Схожість між жінкою та 
донькою помітила і Таня. Вона 
одразу зрозуміла, що жебрачка 
– справжня мама Алінки. Дов-
го мучившись у сумнівах, жін-
ка таки поділилася своїми здо-
гадами з донечкою. Вона не мо-

гла по-іншому, адже у їх сім’ї за-
ведено завжди бути чесними 
один з одним.

– Мамо, я теж здогадалась, 
що це жінка, яка мене народи-
ла. Але моя справжня мама – ти. 
Вона від мене двічі відмови-
лась, – зі сльозами на очах гово-
рила, пригортаючись до мате-
рі, Алінка. — Але мені її шкода. 
У мене залишились гроші, які я 
защедрувала на різдвяні свята. 
Можна, я їх цій жінці віддам? У 
мене ж і так все є...

Вони плакали втрьох – Алін-
ка, мама і навіть мужній батько 
проронив скупу чоловічу сльо-
зу...
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

смт. Козова.

Невигадана історія

На життєвих перехрестях
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«…А різати косу 
не треба»
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Овни
У 2019 році Овнам не варто 

гарячкувати з висновками про 
людей і події, що відбуваються. 
Емоції та кардинальні рішення 
можуть призвести до негатив-
них наслідків і зіпсованих сто-
сунків з тими, хто ставиться до 
вас добре. А тому не робіть різ-

ких кроків! У будь-якому питанні будьте максималь-
но терплячі та стримані. У професійній сфері цей рік 
– час різкої зміни подій. Стрімкий рух вперед може та-
кож різко перейти в стан спокою. Але в цілому рік буде 
вдалим у діловій і фінансовій сферах, особливо, якщо 
ви не будете відкладати важливі справи на потім.

Тельці
В особистому житті для 

одиноких Тельців прийдеш-
ній рік буде вдалим. Багато 
з них зможуть зустріти свою 
долю. Сімейним же знакам вар-
то уникати сварок і конфлік-
тів, оскільки вони будуть за-
тяжними. Вже з початку року 

життя представників цього знака стане насиченим 
і повним різких поворотів. Але такий швидкий темп 
може серйозно підірвати здоров’я Тельців. Тому не 
варто забувати про правильне харчування і здоро-
вий сон. А також не дозволяти хвилюванню позна-
чатися на вашій нервовій системі. 

Близнюки
У сфері особистого життя сі-

мейним представникам знака 
може бракувати романтики. Але 
перш ніж звинувачувати в хо-
лодності свого партнера, оцініть 
як слід свою тактику в поведінці 
з близькою людиною. Швидше 
за все, до неї теж є питання. У фі-

нансовій сфері варто чекати від покровительки року 
Свині стабільності. Однак, намагайтеся економити і 
підходити до витрат виважено. У плані творчості рік 
буде надзвичайно плідним – муза стане вашим час-
тим гостем. Спостерігаються вдалі можливості для 
духовних пошуків, які допоможуть стати кращими. 

Раки
У цьому році організовані та 

консервативні Раки можуть зі-
ткнутися із ситуаціями, коли 
ретельно прораховані справи 
з нез’ясовних обставин будуть 
переноситися на невизначений 
термін. Однак це не означає, що 
зірки не обіцяють вам удачі та 

успішних починань. Приємні та несподівані сюрп-
ризи не обійдуть вас стороною. В особистому жит-
ті Раків чекають незабутні зустрічі та запаморочли-
ві романи. Також не пропустіть свій шанс познайо-
митися зі своєю другою половинкою.

Леви
Цілеспрямованість, красно-

мовство і вміння донести до ото-
чуючих свою точку зору будуть 
головними козирями Левів у цьо-
му році. Рік обіцяє представникам 
знака чимало нових проектів і ви-
сот, які вони зможуть підкорити, 
завдяки своєму сильному харак-

теру. У справах любовних Левам не варто квапити події. 
Намагайтеся насолоджуватися тим, що є.

Діви
Для працьовитих Дів при-

йдешній рік стане часом бо-
ротьби за свою думку і життєву 
позицію. Вам доведеться не раз 
відстоювати свою точку зору 
і боротися за справедливість, 
як на роботі, так і в особисто-
му житті. Але хто, як не ви, знає, 

що успіх дається нелегко. Перешкоди і труднощі за-
гартують вас і зроблять тільки сильнішими. Якщо 
вдасться відсунути свої амбіції й подивитися на жит-
тя крізь призму розсудливості, вони проведуть зали-
шок року позитивно і майже без проблем. Найбільш 
успішним періодом для вирішення фінансових пи-
тань буде перша половина року. На цей час варто за-
планувати рішення важливих справ, таких як купів-
ля нерухомості або серйозне капіталовкладення. 

Терези
2019 рік для Терезів – час 

творчих злетів. Саме зараз пред-
ставникам цього знака буде лег-
ко відшукати однодумців і за-
ручитися підтримкою надійних 
партнерів. Рік Свині дасть мож-
ливість переграти багато ситуа-
цій, виконати роботу над помил-

ками, перевиховати себе, навчитися зріло реагувати 
на проблеми, які підкидатиме Всесвіт. Потрібно пра-
вильно розставити пріоритети й зробити висновки. 
Але варто остерігатися пліток. Зараз вони можуть сер-
йозно нашкодити репутації Терезів. Не загострюйте 
увагу заздрісників і недоброзичливців на свої успіхи, 
щоб не давати їм зайвого приводу пускати про вас чут-
ки. Пам’ятайте про те, що щастя любить тишу. 

Скорпіони
Рік Свині буде успішним для 

Скорпіонів у питаннях, пов’язаних 
з нерухомістю. А тому можна смі-
ливо планувати купівлю будин-
ку. Перша декада року буде най-
сприятливішим часом для вирі-
шення житлових питань. У сфері 
особистих стосунків представни-

кам знака зірки радять бути максимально відкритими і 
щирими. Оскільки мовчазність і замкнутість, притаман-
ні представникам цього знака, можуть стати головними 
приводами для сварок і непорозумінь.

Стрільці
У кар’єрних питаннях 

Стрільців буде супроводжува-
ти успіх. Тому можна сміливо 
братися за нові проекти, вико-
ристовувати нові можливос-
ті. Деякі представники цього 
знака зможуть навіть карди-
нально змінити свою профе-

сію. Але надмірна зайнятість питаннями кар’єри 
може стати причиною непорозуміння і конфліктів 
з коханою людиною. А тому намагайтеся приділя-
ти більше часу партнеру і частіше радувати кохану 
людину приємними сюрпризами.

Козероги
Прийдешній рік для Козе-

рогів – прекрасна пора, щоб 
здійснити давні плани. У вас 
для цього вистачить і сил, і 
часу. Єдине, що може стати пе-
решкодою на шляху, – ваша 
власна лінь. А тому не йдіть 
у неї на поводу – витрачайте 

з користю кожну хвилину, і дуже скоро опините-
ся біля наміченої вершини. У справах любовних 
цей рік принесе Козерогам чимало змін. І насам-
перед внутрішніх. Щоб налагодити особисте жит-
тя, представникам знака варто визначитися, чого 
вони хочуть у стосунках.

Водолії
Рік  Свині для Водоліїв – 

прекрасна пора, щоб зміни-
ти своє життя на краще. Го-
ловне при цьому – перегля-
нути життєві орієнтири. Цьо-
го року багато представників 
знака відкриють в собі нові 
грані й таланти. Намагайтеся 

частіше себе хвалити, навіть якщо вам здається, 
що для цього немає приводу. Саме від вашого на-
строю і життєвої позиції залежатимуть подаль-
ші звершення.

Риби
У 2019 році в Риб буде до-

статньо сил, щоб реалізувати 
свої плани і намічені цілі. Пи-
тання лише в тому, чи виста-
чить для цього терпіння і ви-
тримки, оскільки успіх при-
йде не відразу. Початок року 
для представників знака може 

виявитися проблематичним і кризовим, особливо 
у сфері кар’єри. Найбільш плідним періодом, який 
дасть потрібну віддачу, стане літо. У сфері особисто-
го життя для Риб цей рік – можливість побудувати 
міцні стосунки. Сімейним Рибам, щоб зберегти гар-
монію, не варто влаштовувати сцен коханій люди-
ні. І саме ваша емоційність стане головною причи-
ною сварок.

на які знаки зодіаку чекає успіх на які знаки зодіаку чекає успіх 
Гороскоп на 2019 рік: 

За східним гороскопом, прийдешній рік пройде під знаком Жовтої Земляної Свині. Якщо вірити 
астрологам, то він буде успішним у плані особистісного зростання, заробітку і здійснення планів. 

Більше про те, чого очікувати - у гороскопі на 2019 рік для кожного знака зодіаку

Як зазначають астрологи, фаворитами господаря 2019 року стануть відважні та рішучі люди,  
які готові йти на ризик і можуть докласти максимум зусиль для досягнення мети.  

Варто проявляти особливу повагу до грошей, оскільки Свиня (Кабан) не терпить марнотратства. 
Досягти успіху вдасться завдяки посиленій праці та роботі над собою.
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УТ-1
05.00, 10.00 Рiздвянi богослужiння.
08.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
08.30 Казки, перевiренi часом. 

“Панi Завiрюха”.
13.05 Концертна програма “Хор 

Ластiвка”.
13.55 Концертна програма “Коло 

мрiй”.
14.55 Х/ф “Святе сiмейство”.
18.55 Рiздвяний концерт.
20.00 Концертна програма.
21.00, 23.30, 02.00 Новини.
21.25, 02.20 UA:Спорт. Яскравi мо-

менти року.
21.45 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
22.50 Д/с “Неповторна природа”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.35, 04.05 Погода.
02.40 Букоголiки.
03.10 Свiтло.
04.10 РадiоДень.
04.30 Своя земля.
Êанал “1+1”
06.00, 19.30, 05.35 “ТСН”.
06.55 “#ШоуЮри”.
11.10 Х/ф “Чудо”.
19.00 Х/ф “Льодовиковий перiод: 

Рiздвяна пригода”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод 

2: Глобальне потеплiння”.
22.00 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
23.40 Х/ф “Радник”.
01.55 Х/ф “100 мiльйонiв євро”.

Iнтер
02.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.20, 18.00 “Стосується кожного”.
05.50 “Час Рiздва”.
07.00 “Готуємо разом”.
08.00 “Вiд Рiздва до Хрещення”.
08.50 “Слово Предстоятеля”.
09.00 “Пряма трансляцiя Рiздвяної 

лiтургiї”.
11.10 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
14.00 Х/ф “Розсiяний”.
15.50 Х/ф “Красуня на всю го-

лову”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Нитки долi”.
22.30 Концерт “А. Пугачова. 

Рiздвянi зустрiчi”.
00.10 Х/ф “Казка про Жiнку i 

Чоловiка”.
ICTV
06.05 Скарб нацiї.
06.15 Еврика!

06.25 Служба розшуку дiтей.
06.35 Факти.
07.00, 00.40 Т/с “Марк+Наталка”.
07.55, 19.10 Т/с “Папаньки”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Х/ф “Пес: Новорiчне диво”.
02.15 Секретний фронт.

СТБ
06.10, 17.45, 00.20 Т/с “Коли ми 

вдома”.
08.05 Х/ф “Охоронець”.
10.55 Х/ф “Кейт та Лео”.
13.30 Х/ф “Бруднi танцi”.
15.35 Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.05 Х-Фактор.
22.20 Т/с “Тато напрокат”.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
04.15 Абзац.
06.10 Х/ф “Пастка для батькiв”.
08.45 Х/ф “Двоє: Я i моя тiнь”.
10.50 Х/ф “Дуже поганi матусi”.
12.50 Х/ф “Дуже поганi матусi 2”.
15.00 Х/ф “Титанiк”.
19.00 Х/ф “Змiшанi”.
21.20 Х/ф “Оптом дешевше”.
23.15 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
01.10 Х/ф “Великий Гетсбi”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 19.00 Сьогоднi.
07.20 Зоряний шлях.
10.00, 05.20 Реальна мiстика.
12.50 Т/с “Сестра по спадку”.
16.50 Т/с “Поверни моє життя”, 

1 i 2 с.
20.00 Т/с “Поверни моє життя”.
22.10 Т/с “Виноград”.
01.55 Х/ф “В очiкуваннi любовi”.
03.40 Х/ф “Мамина любов”.

Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона i телевiзор 3”.
11.00 “Загублений свiт”.
17.00 Х/ф “Конан-варвар”.
19.25 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
21.25, 23.15 Т/с “Кiстки 4”.
01.05 “Секретнi файли”.
02.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2016”.

НТН
05.15 “Паломництво на Святу зем-

лю”.
06.00 “Тисяча рокiв на Афонi”.

07.30 М/ф “Котигорошко”.
07.45 М/ф “Енеїда”.
09.00 Х/ф “Запорожець за Ду-

наєм”.
11.00 Х/ф “Людина-оркестр”.
12.40 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
14.35 Х/ф “Вийти замiж за 

капiтана”.
16.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
18.20 Х/ф “Обережно, бабусю!”
20.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
22.00 “Мюзикл “Сорочинський яр-

марок на НТН”.
23.50 “Мюзикл “Дуже новорiчне 

кiно, або Нiч у музеї”.
02.05 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.10 “Речовий доказ”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 00.40 Мiстична Україна.
07.50, 18.30 Там, де нас нема.
08.50 Iсторiя українських земель.
09.35 Фантастичнi iсторiї.
10.35 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.35 Як працюють машини.
15.35 Сироти дикої природи.
17.05 Природа сьогодення.
17.35 Битва рибалок.
20.20 Iсторiя Києва.
21.10 Планета динозаврiв.
01.30 Україна: забута iсторiя.

Ôутáол. (Уêраїна)
06.00, 08.05, 10.10, 12.15, 01.10 

Топ-матч.
06.15 Ньюкасл - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
08.20 Лiон - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.25 Челс i  -  Саутгемптон. 

Чемпiонат Англiї.
12.30 Наполi - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
14.20 Ман Сiт i - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
16.10 Динамо (К) - Яблонец. Лiга 

Європи УЄФА.
18.00, 20.55 Передмова до “Мiлан 

- Лiверпуль” (2004/05). Зо-
лота Колекцiя Лiги чемпiонiв 
з А. Шевченком.

18.05 Мiлан - Лiверпуль. Фiнал 
( 2 0 0 4/2 0 0 5 ) .  З о л о т а 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

21.00 Боруссiя (Д) - Атлетiко. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

22.50 Ювентус - Наполi. Чемпiонат 
Iталiї.

00.40 Свiт Прем`єр-лiги.

УТ-1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00 Новини.

05.25, 13.40 Спiльно.
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.10 Додолики.
07.35 М/с “Тачки проти”.
08.10 Хто в домi хазяїн?
08.40 Лайфхак українською.
0 9 . 1 0  Д / с  “ Б ю д ж е т н и й 

вiдпочинок”.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
12.30 Енеїда.
13.15, 04.10 РадiоДень.
14.05 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00, 04.30 Своя земля.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
22.50 Шахтарська змiна.
Êанал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 05.35 “ТСН”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод 

4: Континентальний дрейф”.
22.00 Х/ф “Льодовиковий перiод 

3. Ера динозаврiв”.
23.45 Х/ф “Чудо”.

Iнтер
02.00, 04.25 “Подробицi” - “Час”.
02.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45, 18.00 “Стосується кожного”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Макс 2: Герой Бiлого 

Дому”.
12.25 Х/ф “007: З Росi ї  з 

любов`ю”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.05 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Нитки долi”.

ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Студiя Вашингтон.
05.40 Факти.
06.05, 00.45 Т/с “Марк+Наталка”.
07.00 Т/с “Вiчнiсть”.
12.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
15.20 Х/ф “Кмiтливi Брюс i Ллойд 

проти ЦРУ”.
16.50 Х/ф “Нестримнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Х/ф “Нестримнi 2”.
22.00 Дизель-шоу.

СТБ
06.05, 17.45, 00.10 Т/с “Коли ми 

вдома”.
07.55 Холостяк.
15.35 Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00 Х-Фактор.
22.20 Х/ф “Доглядальниця”.
Новиé êанал
03.00, 02.25 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.24, 08.24 Kids Time.
06.25 М/ф “Веселi нiжки 2”.
08.25 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.00 Х/ф “Пастка для привида”.
13.00 Х/ф “Школа Авалон”.
15.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Воло-

дар зорi”.
17.10 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
22.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.

Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Мiж любов`ю i ненави-

стю”, 3 i 4 с.
23.30 Т/с “20 рокiв без любовi”, 

5 i 6 с.
Êанал «2+2»
06.00 “Казка з татом 3”.
08.00 Т/с “Атлантида”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.

12.00 Х/ф “Король Артур i лицарi 
круглого столу”.

13.35 Х/ф “В iм`я короля 2”.
15.25 Х/ф “В iм`я короля 3”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.40, 23.25 Т/с “Кiстки 4”.

НТН
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
06.45 Х/ф “Кому вгору, кому 

вниз”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Нiчний патруль”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
14.50, 16.50, 03.25 “Речовий до-

каз”.
21.35 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 13.50 Правда життя.
08.50 Сироти дикої природи.
09.50, 17.45 Шалена подорож.
10.45 Cкептик.
11.45 Мiсця сили.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.50 Вiдчайдушнi рибалки.
16.45, 22.40 Життя.
18.40 Фантастичнi iсторiї.
20.50 Фантастичнi iсторiї. Пiрамiди.
21.45 Битва рибалок.
00.40 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Уêраїна)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00 Топ-матч.
06.10 Десна - Карпати. Чемпiонат 

України.
08.10 Ювентус - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
10.10 Баварiя - Аякс. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Бешикташ - Генк. Лiга Євро-

пи УЄФА.
14.10 Рома - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
16.10 Боруссiя (Д) - Монако. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.10 Тоттенхем - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.10 Челсi - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
22.00 Свiт Прем`єр-лiги.
22.30 Англiя - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.20 Селтiк - Зальцбург. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
02.10 Карабах - Арсенал. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
04.00 Португалiя - Хорватiя. Контр-

ольна гра.

УТ-1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00 Новини.

05.25, 13.40, 19.00 Спiльно.
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.10 Додолики.
07.35 М/с “Тачки проти”.
08.10 Хто в домi хазяїн?
08.40 Лайфхак українською.
0 9 . 1 0  Д / с  “ Б ю д ж е т н и й 

вiдпочинок”.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30 Д/с “Аромати Колумбiї”.
12.00 Д/с “Смак сиру”.
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 04.10 РадiоДень.
14.05 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 UA:Фольк.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.40 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
22.50 Шахтарська змiна.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод 

3. Ера динозаврiв”.
22.00 Х/ф “Льодовиковий перiод 

2: Глобальне потеплiння”.
23.50 Х/ф “Чудо”.
Iнтер
02.00, 04.25 “Подробицi” - “Час”.
02.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45, 18.00 “Стосується кожного”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з Iнтером.
09.50 Х/ф “Макс”.
12.25 Х/ф “007: Доктор Ноу”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.05 “Речдок”.
17.40 Новини.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Нитки долi”.
00.10 Х/ф “Я - охоронець. Кiлер 

до ювiлею”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Я зняв!
06.00, 00.50 Т/с “Марк+Наталка”.
06.50 Т/с “Вiчнiсть”.
11.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
13.35 Х/ф “Ной”.
16.10 Х/ф “Сiм`янин”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Х/ф “Нестримнi”.
22.00 Дизель-шоу.
02.30 “На трьох”.
СТБ
06.05, 17.45, 00.15 Т/с “Коли ми 

вдома”.
08.30 Хата на тата.
11.15 Х/ф “Кучерява Сью”.
13.35 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Сусiдам вхiд заборонено”.
15.35 Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00 Х-Фактор.
22.20 Т/с “Тато напрокат”.
Новиé êанал
03.35 Служба розшуку дiтей.
03.40, 01.30 Зона ночi.
05.05 Абзац.
06.59, 09.05 Kids Time.
07.00 М/ф “Веселi нiжки”.
09.10 Київ вдень i вночi.
17.05 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
22.30 Х/ф “Школа Авалон”.
00.30 Т/с “Гра престолiв”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 03.20 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Мiж любов`ю i ненави-

стю”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “20 рокiв без любовi”, 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида”.
10.45, 17.15 “Загублений свiт”.

12.50 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Великий переполох у 

Малому Китаї”.
15.15 Х/ф “Ерагон”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.

НТН
05.50 Х/ф “Кохання, кохання, ко-

хання”.
08.45 Х/ф “Дiм, у якому я живу”.
10.30 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

“Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.50, 16.50, 03.05 “Речовий до-

каз”.
19.30 Т/с “Коломбо”.
21.00 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.35 “Легенди бандитського Ки-

єва”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.30, 13.40 Правда життя.
08.40 Сироти дикої природи.
09.40, 17.45 Шалена подорож.
10.35 Cкептик.
11.35 Мiсця сили.
12.30, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.50, 21.45 Битва рибалок.
16.45, 22.40 Життя.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.
Ôутáол. (Уêраїна)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00 Топ-матч.
06.10 К`єво - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
08.10 Ман Сiтi - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.
10.10 Бенфiка - Баварiя. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10 Генк - Мальме. Лiга Євро-

пи УЄФА.
14.10 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.10 Брюгге - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.10 Барселона - ПСВ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.10 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
22.00 “Ситкорiзи”.
22.30 Уельс - Iрландiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.20 Селтiк - Русенборг. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
02.10 Арсенал - Ворскла. Лiга Єв-

ропи УЄФА.

УТ-1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
03.15 Новини.

05.25, 13.40 Спiльно.
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.10 Додолики.
07.35 М/с “Тачки проти”.
08.10 Хто в домi хазяїн?
08.40 Лайфхак українською.
0 9 . 1 0  Д / с  “ Б ю д ж е т н и й 

вiдпочинок”.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30 РадiоДень.
14.05 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”.
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. IV 

етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
16.55 Промiнь живий.
18.20, 03.35 Тема дня.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25, 04.05 UA:Спорт.
21.40 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
22.50 Шахтарська змiна.
00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 05.35 “ТСН”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку 6”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод 

5. Курс на зiткнення”.
22.00 Х/ф “Льодовиковий перiод. 

Великоднiй спешл”.
22.20 Х/ф “Льодовиковий перiод 

4: Континентальний дрейф”.
00.05 Х/ф “Порочнi iгри”.

Iнтер
02.00, 04.25 “Подробицi” - “Час”.
02.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45, 18.00 “Стосується кожного”.
04.55 “Top Shop”.
05.25, 22.20 “Слiдство вели...” з Л. 

Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Майно з хвостом”.
12.25 Х/ф “007: Голдфiнгер”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.10 “Речдок”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Нитки долi”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Студiя Вашингтон.
05.35 Факти.
06.00 Т/с “Вiчнiсть”.
11.50 Т/с “Бiблiотекарi”.
15.05 Х/ф “Подвiйнi неприємностi”.
16.50 Х/ф “Нестримнi 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.05 Х/ф “Нестримнi 3”.
22.30 Дизель-шоу.
01.05 Т/с “Марк+Наталка”.
СТБ
05.50, 17.45, 00.10 Т/с “Коли ми 

вдома”.
07.45 Холостяк.
15.35 Мiстичнi iсторiї з Павлом 

Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00 Х-Фактор.
22.20 Т/с “Тiльки ти”.
Новиé êанал
04.25 Абзац.
06.19, 07.59 Kids Time.
06.20 М/ф “Зачарований принц”.
08.00 Т/с “Мелiсса i Джой”.
10.50 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
13.20 Х/ф “Черговий тато”.
15.00 Х/ф “Ну що, приїхали?”
17.00 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф “Тернер i Хуч”.
02.00 Служба розшуку дiтей.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Мiж любов`ю i ненави-

стю”, 5 i 6 с.
23.30 СБУ vs ФСБ.
00.35 Т/с “20 рокiв без любовi”
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида”.
08.55 Т/с “Атлантида 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

13.05, 02.05 “Облом.UA”.
15.00 Х/ф “На межi”.
19.25, 20.35 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.45 Т/с “Кiстки 5”.
23.20 Т/с “Кiстки 4”.
01.10 “Секретнi файли”.

НТН
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
06.45 Х/ф “Мамо, я льотчика лю-

блю”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Постарайся залишити-

ся живим”.
10.20, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
14.50, 16.50, 03.25 “Речовий до-

каз”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.50 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.35, 13.45 Правда життя.
08.45 Сироти дикої природи.
09.45, 17.50 Шалена подорож.
10.40 Суперзаводи.
11.40 Мiсця сили.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.35 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.55 Битва рибалок.
16.50, 22.35 Життя.
18.45, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
00.35 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Уêраїна)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00 Топ-матч.
06.10 МЮ - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.
08.10 Олiмпiк - Александрiя. 

Чемпiонат України.
10.10 АЕК - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Генк - Бешикташ. Лiга Євро-

пи УЄФА.
14.10 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.
16.10 Боруссiя (Д) - Атлетiко. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.10 Барселона - Iнтер. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.55 Рома - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
21.40 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
22.35 Францiя - Нiдерланди. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.20 Ман Сiтi - Лiон. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

Понеділоê

Середа

Вівтороê

Четвер

7 січня

9 січня

8 січня

10 січня



УТ-1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30 Новини.
05.25 Спiльно.
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.10 Додолики.
07.35 М/с “Тачки проти”.
08.10 Хто в домi хазяїн?
08.35, 12.10, 22.30 Лайфхак укра-

їнською.
0 9 . 2 0  Д / с  “ Б ю д ж е т н и й 

вiдпочинок”.
09.50 Т/с “Елiза”.
11.00, 03.20 Скелетон. Кубок свiту.
14.05, 22.50 Д/с “Неповторна при-

рода”.
14.30 РадiоДень.
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. IV 

етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
16.55 Енеїда.
18.20 Тема дня.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
Êанал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 “ТСН”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з “1+1”.
09.30, 11.15, 12.20 “Одруження 

наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
20.15, 22.30 “Лiга смiху”.
00.45 Х/ф “Отримайте багаж”.

Iнтер
02.05, 04.30 “Подробицi” - “Час”.
02.35 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.45, 18.00 “Стосується кожного”.
05.00 “Top Shop”.
05.30 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 Х/ф “Малюк Спiру”.
11.45, 12.25 Х/ф “007: Кулевидна 

блискавка”.
12.00 “Новини”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.10 “Речдок”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Знайомтеся, Джо 

Блек”.
00.10 “Я - охоронець. Кiлер до 

ювiлею”.

ICTV
03.35 Скарб нацiї.
03.45 Еврика!
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00 Студiя Вашингтон.
04.05 Факти.
04.35 Я зняв!
05.25 Т/с “Вiчнiсть”.
11.55 Т/с “Бiблiотекарi”.
14.20 Х/ф “Зоонаглядач”.
16.15 Х/ф “Нестримнi 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Х/ф “Джон Рембо”.
21.45 Дизель-шоу.
00.25 Т/с “Марк+Наталка”.
01.20 “На трьох”.
СТБ
05.55, 17.45, 00.35 Т/с “Коли ми 

вдома”.
08.10 Х/ф “Мама мимоволi”.
10.50 Х/ф “Спокута”.
12.40 Х/ф “Вiднесенi вiтром”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.45 Х-Фактор.
22.20 Х/ф “Наречена мого друга”.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
04.25 Абзац.
06.14, 07.29 Kids Time.
06.15 М/с “Лунi Тюнз шоу”.
07.30 Суперiнтуїцiя.
13.05, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф “Змiшанi”.
01.10 Т/с “Гра престолiв”.
Êанал «Уêраїна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.35 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.20, 04.25 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Мiж любов`ю i ненави-

стю”, 7 с.
23.30 Т/с “Мiж любов`ю i нена-

вистю”.
00.30 Т/с “20 рокiв без любовi”, 

14 с.
01.35 Телемагазин.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
14.45 Х/ф “Конан-варвар”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.15 “Змiшанi єдиноборства. UFC 

FOX 27. Соуза-Брансон”.
01.45 Т/с “Зустрiчна смуга”.

НТН
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та парт-

нери”.
06.50 Х/ф “Шереметьєво-2”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
14.50, 16.50, 03.30 “Речовий до-

каз”.
21.30 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.50 “Легенди бандитського Ки-

єва”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
04.55 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 13.50 Правда життя.
08.50 Сироти дикої природи.
09.20 Природа сьогодення.
09.50, 17.45 Шалена подорож.
10.45 Суперзаводи.
11.45 Мiсця сили.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.40 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.55, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.45, 22.40 Життя.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Уêраїна)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00 Топ-матч.
06.10 Тоттенхем - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
08.10 ПАОК - Бенфiка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.10 Аякс - Баварiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Мальме - Генк. Лiга Євро-

пи УЄФА.
14.10 Торiно - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
16.10 Атлетiко - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.10 Iнтер - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.55 Ман Сiтi - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
21.40 Огляд 1-ї половини сезону. 

Чемпiонат Iталiї.
22.35 Португалiя - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.20 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.

УТ-1
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.30, 

04.30 Новини.
07.10 Додолики.
07.35 М/с “Тачки проти”.
08.10 Хто в домi хазяїн?
08.40 Лайфхак українською.
09.20 Х/ф “Старий добрий день 

подяки”.
11.00 Д/с “Супер Чуття”.
11.30 Д/с “Браво, шеф”.
12.40, 22.25 Бiатлон. Кубок 

свiту. IV етап. Естафета 
4х6 км. Жiнки.

14.15 #ВУкраїнi.
14.50 Перший на селi.
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок 

свiту. IV етап. Естафета 
4х7,5 км. Чоловiки.

17.00 UA:Фольк.
18.20 Т/с “Iспанська легенда”.
19.55, 21.25 Концертна про-

грама “Новий рiк на 
Суспiльному”.

00.00 Телепродаж Тюсо.
Êанал “1+1”
06.00 “ТСН”.
07.00 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05, 11.10, 12.20 “Свiт 

навиворiт 10: Бразилiя”.
13.25, 03.45 Х/ф “Пташиний 

ульот”.
15 . 10  Х/ф “Льодовико -

вий перiод 5. Курс на 
зiткнення”.

17.00 Х/ф “Льодовиковий 
пер i од .  Великодн i й 
спешл”.

17.35 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика”.

19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Захисник”.
22.50 Х/ф “Ефект колiбрi”.

Iнтер
03.20 “Орел i решка. Перезаван-

таження. Америка”.
05.00, 10.00 “Орел i решка. 

Морський сезон 2”.
05.45 М/ф.
06.15 Х/ф “Старий Новий рiк”.
09.00 “Готуємо разом”.
11.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
12.00 Т/с “Знайомство з бать-

ками”, 3 i 4 с.
14.00 Х/ф “007: Спектр”.
17.00 Т/с “Велика маленька 

брехня”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “На Iнтерi - Головна ялин-

ка країни”.
23.20 Х/ф “Довге падiння”.
0 1 . 1 5  Х/ф  “ В ишн я  н а 

новорiчному тортi”.
ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Я зняв!
07.05 Х/ф “Сiм`янин”.
09.25 Х/ф “Санта i компанiя”.
11.20 Х/ф “Дияволиця”.
13.15 Х/ф “Бандитки”.
15.05 Х/ф “Кiнг Конг”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Неймовiрний Халк”.
21.15 Х/ф “Халк”.
00 .00 Комiк на м iльйон. 

Найсмiшнiше.
СТБ
05.45 Т/с “Коли ми вдома”.
06.40 Хата на тата.
09.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майданi.
12.10 Х-Фактор.
15.05 Т/с “Снайперша”.
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
05.10 Стендап-шоу.
06.09, 07.29 Kids Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.30 Х/ф “Оптом дешевше”.
09.25 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
11.20 Х/ф “Скарб Амазонки”.
13.30 Х/ф “Iндiана Джонс: У 

пошуках втраченого ков-
чега”.

16.00 Х/ф “Iндiана Джонс i 
Храм долi”.

18.30 Х/ф “Iндiана Джонс 
i останнiй хрестовий 
похiд”.

21.00 Х/ф “Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталево-
го черепа”.

23.20 Х/ф “Джунглi”.
01.35 Х/ф “Пастка для при-

вида”.
Êанал «Уêраїна»
06.00, 19.00 Сьогоднi.
07.00 Зоряний шлях.
09.45 Т/с “Поверни моє життя”.
14.00 Т/с “Рiдна кров”.
18.00, 20.00 Новорiчний кон-

церт. Фантастична нiч на 
каналi “Україна”.

22.45 Х/ф “Ванька”.
00.35, 02.10 Iсторiя одного зло-

чину.

Êанал «2+2»
06.00 “Казка з татом 3”.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
10.55 “Шаленi перегони”.
11.55 Т/с “Перевiзник”.
15.45 Х/ф “100 000 000 рокiв 

до н.е”.
17.15 Х/ф “Земля, забута ча-

сом”.
19.00 Х/ф “Меч дракона”.
21.00 Х/ф “Останнiй легiон”.
22.55 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC FOX 27. Соуза-
Брансон”.

НТН
05.45 Х/ф “Добрi намiри”.
07.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
11.30 Х/ф “Самотня жiнка ба-

жає познайомитись”.
13.10 Х/ф “Три тополi на 

Плющисi”.
14.35 Х/ф “Жертва в iм`я 

любовi”.
17.20 Х/ф “Розбiрка в Манiлi”.
19.00 Х/ф “Сiм старих i одна 

дiвчина”.
20.35 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
22.15 Х/ф “Охоронниця”.
00.05 Х/ф “Полоненi сонця”.

МЕГА
06.35, 00.00 Мiстична Україна.
07.30, 18.15 Мiсця сили.
09.20 Фантастичнi iсторiї.
10.20 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
12.20, 21.00 Суперзаводи.
15.20 Природа сьогодення.
17.20 Вiдчайдушнi рибалки.

Ôутáол. (Уêраїна)
06.00 Мiлан - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
07.45, 18.15 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15, 02.20 Вест Хем - Арсенал. 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

News.
10.15 Iнтер - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.00 Шахтар - Ворскла. 

Чемпiонат України.
13.50 Брайтон - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
15.55, 20.35 Топ-матч.
16.05 Live. Евертон - Борнмут. 

Чемпiонат Англiї.
18.45 Реал - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
20 . 40  Челс i  -  Ньюкасл . 

Чемпiонат Англiї.
2 2 . 45  То т т енхем  -  МЮ. 

Чемпiонат Англiї.
00.35 Львiв - Шахтар. Чемпiонат 

України.

УТ-1
05.30, 07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

23.30, 02.45, 04.30 Новини.
06.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
06.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
07.10 Додолики.
07.35 М/с “Тачки проти”.
08.10, 11.30 Хто в домi хазяїн?
08.40, 10.00 Лайфхак українською.
09.15 М/с “Ведмедi-сусiди”.
10.15 Д/с “Елементи”.
12.00 Сильна доля.
13.05 Д/с “Неповторна природа”.
13.40, 22.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

IV етап. Переслiдування 10 
км. Жiнки.

14.50 По обiдi шоу.
15.55, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

IV етап. Переслiдування 12,5 
км. Чоловiки.

16.55 Т/с “Iспанська легенда”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Промiнь живий.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Складна розмова.
03.55 Своя земля.
04.55 Свiтло.
Êанал “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 00.05 “Свiтське життя. Дай-

джест”.
12.15 Х/ф “Субота”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал”.
01.10 “Лiга смiху”.

Iнтер
03.30, 05.40, 02.50 “Подробицi” 

- “Час”.
04.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
06.20 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
07.20 “Стосується кожного”.
09.20 “Слово Предстоятеля”.
09.30 Х/ф “Снiгова королева”.
11.15 Х/ф “Старий Новий рiк”.
14.10 Х/ф “Не можу сказати “про-

щай”.
16.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
18.00 Т/с “Знайомство з батька-

ми”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: Спектр”.
23.30 Концерт “Злата Огневiч. Моя 

iсторiя”.
01.20 Х/ф “Весiльний подарунок”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Я зняв!
06.35 Х/ф “Зоонаглядач”.
08.20 Дизель-шоу.
13.05 Х/ф “Санта i компанiя”.
15.00 Х/ф “Дияволиця”.
16.55 Х/ф “Бандитки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .15 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки.
20.05 Х/ф “Кiнг Конг”.
23.45 Х/ф “Джон Рембо”.
01.20 “На трьох”.
02.20 Громадянська оборона.
СТБ
05.55, 06.50, 00.55 Т/с “Коли ми 

вдома”.
07.50 Караоке на Майданi.
08.50 Все буде смачно!
09.45, 16.15 Хата на тата.
12.30 Т/с “Було у батька два 

сини”.
19.00 Т/с “Снайперша”.
22.50 Х/ф “Наречена мого друга”.
Новиé êанал
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25, 01.15 Зона ночi.
06.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.04, 09.54 Kids Time.
07.05 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.55 Вар`яти.
17.00 М/ф “Тарзан”.
19.00 Х/ф “Скарб Амазонки”.
21.00 Х/ф “Роман з каменем”.
23.10 Х/ф “Перлина Нiлу”.
Êанал «Уêраїна»
07.00, 15.00, 19.00, 03.45 Сьогоднi.
07.15 Зоряний шлях.
08.45 Т/с “Мiж любов`ю i ненави-

стю”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Мiж любов`ю i нена-

вистю”.
17.00 Т/с “Рiдна кров”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Рiдна кров”.
22.00 Т/с “Я тебе нiкому не 

вiддам”.
01.45 Телемагазин.
02.15 Х/ф “Вiддам дружину в 

хорошi руки”.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00, 01.55 ДжеДАI 2018.
10.00 “Загублений свiт”.
14.10 Х/ф “Ерагон”.
16.10 Х/ф “На межi”.

18.25 Х/ф “За лiнiєю вогню”.
20.10 Х/ф “Втiкачi”.
22.05 Х/ф “Боксер”.
23.55 Х/ф “Общак”.

НТН
05.25 Х/ф “Iнспектор карного 

розшуку”.
07.00 Х/ф “Буднi карного роз-

шуку”.
08.35 Х/ф “Золота мiна”.
11.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.30, 03.10 “Речовий доказ”.
16.45 “Легенди карного розшуку”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
21.30 Х/ф “Розбiрка в Манiлi”.
23.20 Х/ф “Полоненi сонця”.
01.05 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
02.35 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.20 “Легенди бандитської Оде-

си”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.45 Мiстична Україна.
07.35, 08.30, 18.15 Мiсця сили.
09.25 Фантастичнi iсторiї.
10.25 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
12.20, 21.00 Суперзаводи.
15.20 Природа сьогодення.
17.20 Вiдчайдушнi рибалки.
00.00 Теорiя Змови.
04.30 Iсторiя українських земель.

Ôутáол. (Уêраїна)
06.00, 08.00, 20.25 Топ-матч.
06.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
08.10 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 16.30, 22.30 Футбол News.
10.15 Лiверпуль - ПСЖ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05 Генк - Сарпсборг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.55 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
14.25 Live. Вест Хем - Арсенал. 

Чемпiонат Англiї.
16.45 Монако - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.35 Барселона - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
20.40 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
22.45 Брайтон - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
00.35 Лацiо - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
02.20 Челсi - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.
04.10 Англiя - Швейцарiя. Контр-

ольна гра.

П’ятниця

Неділя

Суáота11 січня

13 січня

12 січня

   TV-4
Понеділоê, 7 січня
06.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літур-
гії з Катедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя

09.00 Провінційні вісті
10.15 Справжня ціна
10.35 Х.ф. «Все, що я бажав 

на Різдво»
12.00 Новорічна казка-мюзикл 

від ТНЕУ «Різдвяна істо-
рія Ромео і Джульєтти»

13.15 Східний гороскоп
13.30 «Різдвяний вертеп» народ-

ного художнього тетру 
«Дивосвіт» ЗОШ №22

14.00 Х.ф. «Віфліємська зірка»
16.00 НОВИЙ РІК НА ДАЧІ!!! 
19.15 Європейський гороскоп 
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дім книги 
21.30 Погляд зблизька
22.00 Орфей. Різдво у Львові
23.40 Х.ф. «Все, що я бажав 

на Різдво»
Вівтороê, 8 січня
07.00 У фокусі Європа
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Єдина країна 
09.30, 17.00 Відкрита зона 
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Євромакс 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Хороший хлопчик. 

Різдво Джорджа Лопеза» 
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.30 «Різдвяний вертеп» народ-

ного художнього тетру 
«Дивосвіт» ЗОШ №22

19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35 Х.ф. «Все, що я бажав 

на Різдво» 
Середа, 9 січня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40, 17.30 Українські традиції
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Різдвяна пісня» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Відкрита зона
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40 Х.ф.«Зірковий час невдахи» 
Четвер, 10 січня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.35 Сім’я від А до Я
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш»
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад 

14.00 Х.ф. «Весілля на Різдво» 
17.00 Відкрита зона
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Врятована» 
П’ятниця, 11 січня
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 22.00 

Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Друзі по розуму» 
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна 
22.35 Х.ф.«Затемнення» +16 
Суáота, 12 січня
07.00, 09.30 Провінційні вісті
07.20, 09.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Заради кохання» 
09.00 Час-Tайм
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Ціна людини» 
14.30 Мультфільми
14.50 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-

чиська» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Новорічна казка-мюзикл 

від ТНЕУ «Різдвяна істо-
рія Ромео і Джульєтти»

21.30 Х.ф. «Зло» +16
Неділя, 13 січня
07.30, 16.30 Українські традиції
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Х.ф.«Хлопчиська є хлоп-

чиська» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
21.30 НОВОРІЧНІ ДАЧНІ ІГРИ !!!

        ТТБ
Понеділоê,  7 січня 
7.00, 9.33 “Енеїда” 
8.00 “Файний ранок”
10.00 “Хто в домі хазяїн?”
10.30, 19.23 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 14.09, 17.00, 17.45 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”

12.29  “Дешевий відпочинок”
12.59 “Казки, перевірені часом”
14.21, 16.30 #NeoСцена з Оле-

гом Вергелісом
14.47 “Українська читанка”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Цікаво.соm”
17.14 “Разом”
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Лайфхак українською”
19.55, 22.29 Д/ф “В Україні”
20.29 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
21.00 Д/ф “Сильна доля”
21.58 “Двоколісні хроніки”
Вівтороê , 8 січня
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 17.10 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.45 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #МузLove з Любою Мо-

розовою
17.14 “Спільно”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”
Середа, 9 січня
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
9.59, 14.10, 14.55, 17.10 “Світ 

навколо”
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.45 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
17.14 “Своя земля”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
22.25 “Пліч-о-пліч” 
Четвер, 10 січня
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 14.55, 17.10 “Світ 

навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.45 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 “Букоголіки”
17.14 “Чудова гра”
18.12 Т/с “Еліза”

19.52 “Шахтарська зміна”
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”
П’ятниця, 11 січня
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33, 12.59 “Енеїда” 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 “Тема дня”
10.26, 14.10, 17.10 “Світ навколо”
10.30, 15.00 Д/с “Неповторна 

природа”
11.00, 17.45 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.30 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростисла-

вом Семківим
17.14 “Букоголіки”
18.12 Т/с “Еліза”
19.52 “Пліч-о-пліч” 
20.18 “Лайфхак українською”
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.23 “Своя земля”
22.25 “Як дивитися кіно?”
Суáота, 12 січня
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05 “Українська читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова 

лавка. ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04, 22.00 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.16 “Поза рамками”
19.48 “Лайфхак українською”
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Мо-

розовою
21.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
Неділя, 13 січня 
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34, 16.48 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30, 14.05, 15.10 “Українська 

читанка”
13.39 “Тема дня”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
16.18 Д/ф “Чудова гра”
17.14 “Лайфхак українською”
17.23 Д/ф “Сильна доля”
18.30 “Спільно”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростисла-

вом Семківим
21.30 #КіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
22.00 “UA: Фольк”

Програма місцевих телеêаналів
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чому варто їхати в 

Марокко 

Подорожуємо світом14 Наш ДЕНЬ

Відчуйте себе красивими!
Туристів тут люблять. Ну, по-перше, чого 

гріха таїти, ми підтримуємо економіку країни 
і окремих жителів зокрема. А по-друге, вно-
симо приємну різноманітність в спекотні ма-
рокканські будні.

А вони тут дійсно спекотні. Температура 
влітку в тіні може зашкалювати за + 40 граду-
сів С. Ви думаєте, цей факт хоч трішки зіпсує 
ваш відпочинок? Зовсім ні! Купатися в спеку 
в Атлантичному океані - кайф, кайф, кайф! А 
в готелях і туристичних автобусах гостинні 
господарі подбали про клімат-контроль.

До речі, про готелі. Вони різні, але на всіх 
є відбиток східного шику. Найкрасивіші нага-
дують палац султана. Їжа - на будь-який смак і 
гаманець. У готелях - мало чим відрізняється 
від тієї, до якої звикли вдома. Але ми з колега-
ми звертали з туристичних шляхів і занурю-
валися в колоритні арабські квартали. У міс-
цевій харчевні араби за копійки смажили нам 
свіжовиловлену океанську рибу на оливковій 
олії. Смакота!

Отже, перше враження від Марокко: при-
гостять, наговорять «східних» компліментів, 
покладуть спати на шовкові перини під шум 
безкрайнього океану. Уже чимало!

Але зовсім не заради цього варто їхати в 
дивовижне царство ...
Яскраво, ще яскравіше… 

Марокко - казка наяву. Тут ви вдень з вог-
нем не знайдете мадам в короткій спідниці з 
сигаретою в зубах. Всі Шехерезади свою кра-
су ховають в національні каптани. У багатьох 
жінок закриті обличчя. У національне вбран-
ні вдягнено й багато чоловіків. Строгість і 
одноманітність фасонів місцеві модниці й 
модники компенсують яскравими фарбами. 
Так, ми зустрічали червоні, жовті, зелені, фі-
олетові, чорні, бузкові, помаранчеві, срібляс-
ті каптани. 

Природа в Марокко така ж яскрава, як 
самі марокканці. Червоний пісок, на яко-
му примудряється виживати зелена рослин-
ність, золоте сонце, яке усміхається через ви-
сокі гори, яскраво-сині річечки і водосхови-
ща - все це змушує туристів не ховати фото-
апарат протягом всієї подорожі. І коли вже 
здається, що, мандруючи по країні туристич-
ним автобусом, найдивніше в Марокко ви вже 
запам’ятали, раптом бачите...
Політ літаючих кіз

Уявіть собі дерево, на якому засіло 
п’ятнадцять березневих котів. А тепер замі-
ніть котів на... кіз.

«Літаючі кози», які лазять по деревах, - це 
одна з найвеселіших пам’яток Марокко. Мож-
ливо, такими їх зробила еволюція - не знай-
шовши їжі в піску, вони перемістилися на де-
рева.

Втім, таких кіз можна споглядати лише на 
окремих деревах. Справа в тому, що вони по-
любляють об’їдати символ країни - «залізне 
дерево», яке росте тільки на південному захо-
ді Марокко.

Власне, це різновид олив, з плодів яких 

роблять унікальну арганову олію - головний 
бренд країни. Тут стверджують, що це кра-
щий засіб від цукрового діабету і серцево-
судинних захворювань. 

Тому більшість кіз із «залізних дерев» дав-
но зігнали. І місцеві жителі заплатять штраф, 
якщо їх коза захоче поласувати унікальною 
рослиною, слідуючи інстинктам. Пощастило 
тільки тим парнокопитним, яким виділили 
кілька дерев для розваги туристів.
Верблюдами за наречену 

У Марокко люди живуть не тільки в вели-
ких красивих містах, такий як неймовірні Фес, 
Рабат, Касабланка, а й в горах, і в пустельній 
місцевості. І тут головний помічник марок-
канського селянина - ослик. В’ючна тварина 
коштує 100 доларів і живе близько 35 років.

Тисячі марокканських віслюків чергують 
на дорогах країни в очікуванні господаря. Ві-
рні тварини довозять селянина з далекого 
селища на трасу. Тут сільські жителі ловлять 
транспорт і їдуть у справах - на базар або ро-
боту. А ослик терпляче чекає господаря стіль-
ки, скільки потрібно.

Немає ціни ослику, коли в далеке марок-
канське селище приїжджає гість. Оскільки зі 
зв’язком в горах і пустелі не дуже, гостя з до-
роги можна зустрічати часом три дні. Щоб 
не витрачати час даремно, посилають осли-
ка. Саме йому належить дочекатися подорож-
нього і привезти його в потрібне селище. 

Але, як би не цінували марокканці віслю-
ків, верблюд коштує дорожче. На них їздять, 
перевозять вантажі, з вовни в’яжуть теплі 
речі, отримують молоко, і, звичайно, на них 
катають туристів.

Один верблюд коштує близько півтори 
тисячі доларів. І саме в верблюдах дають ка-
лим за красуню-наречену. Втім, про нарече-
них розмова особлива.
Чаклунство як засіб  
від інших дружин 

У Марокко офіційно дозволено багато-
женство. Але дістати собі молоду дружину 
при наявності «старої» зовсім непросто. Згід-
но з указом короля Марокко Мохаммеда VI, 
одружитися вдруге чоловік може при дотри-
манні двох умов. Перше - необхідна нотарі-
ально завірена згода першої дружини. Друге 
- у нової пасії повинен бути новий будинок - 
селити дружин разом категорично забороня-

ється. За словами нашого гіда, нинішній стан 
справ не дуже влаштовує сильну стать. Зате 
дами майже задоволені.

Не вірте, якщо хтось вам скаже, що покір-
на мусульманка згодна на другий, третій або 
четвертий шлюб чоловіка. Нічого подібного! 
Не маючи можливості бунтувати відкрито, 
вона буде протистояти конкуренції нишком. 
Саме тому в Марокко так поширені доіслам-
ські вірування, іншими словами - чаклунство.
Покращення вже сьогоднi

Втім, король Мохаммед VI демонструє чу-
деса однолюбства. Його дружина королева 
Лейла Сельма - з простої маррокканской сім’ї. 
У народі люблять переказувати легенду про 
те, як його величність зустрів простачку Лей-
лу в житловому арабському кварталі і зако-
хався в ту ж мить. 

Треба визнати, чутки про доброго коро-
ля досягли потрібних вух. Рядові марокканці 
свято вірять в те, що їх величність таємно пе-
реодягається в простого трудівника і ходить 
дивитися, як живуть піддані.

На відміну від українців, марокканці ствер-
джують, що всі королівські «покращення» на 
собі відчувають «вже сьогоднi». Так, в країні 
стало більше шкіл, влада будує навчальні за-

клади навіть у найвіддаленіших селах.
Поліпшилася ситуація з питною водою - в 

жаркій державі щороку будують нові водосхо-
вища.

Проблем з дорогами у них немає взагалі. 
Всі магістралі, особливо платні, гарної якості. 
А зим, що руйнують дорожнє полотно, тут не 
буває.

Потрети короля практично в кожному за-
кладі - і в кафе, і в магазинах, і в установах вла-
ди. Майже як у нас портрети президента. Але 
є одна відмінність. Якщо наші гаранти див-
ляться з офіційних портретів незрячим по-
глядом кудись в «покращення», то Мохаммед 
VI на фотках завжди посміхається, тисне ко-
мусь руки, катається на лижах...

Мохаммед намагається виглядати освіче-
ним не тільки в очах підданих, а й усього сві-
ту. Так, «Вікіпедія» стверджує, що за час прав-
ління короля країна просунулася до більш 
м’якої форми авторитаризму в порівнянні з 
режимом його батька Хасана II. Цивільні пра-
ва жінок розширені, покращилася ситуація з 
дотриманням прав людини і свободи преси 
(особливо в порівнянні з іншими країнами 
африканського і арабо-мусульманського ре-
гіону), країна домоглася успіхів у соціально-
економічному розвитку.

Але і у просунутих правителів є своє 
«Межигір’я». У Мохаммеда VI розкішні коро-
лівські палаци з дивовижними садами в кож-
ному великому місті країни. Вздовж їх пери-
метра стоять виснажені спекою солдати зі 
зброєю. Роблять серйозний вигляд, але всі як 
один поглядають у бік симпатичних турис-
ток. 

А ми жартуємо про те, що, напевно, не так 
і погано бути другою дружиною молодого ба-
гатого короля.

Ольга СЕЛЮК.

Летючі кози, ослики замість автівок і казкові міста:

Марокко - це величезний світ, куди приїжджають 
мандрівники-романтики. Ті, хто мріє покататися на верблюді, 
випити з берберами м’ятного чаю, провести ніч під зірками 
в приголомшливій тиші великої африканської пустелі, 
поніжитись на золотому пісочку, покупатись в Атлантичному 
океані та своїми очима побачити різнокольорові міста.  
З України в Марокко можна дістатися за п’ять з половиною 
годин - літаки приземляються в курортному Агадирі на 
атлантичному узбережжі. Звідти й почалася наша мандрівка 
цією казковою африканською країною з Українським 
журналістським фондом.

Окрема вдячність за організацію прес-туру  
Travel Professional Group - найбільшому 
туристичному оператору України. Наразі компанія 
пропонує відпочинок в більш ніж 100 країнах 
світу за понад 250 напрямками, а також послуги 

з організації ділових подорожей, корпоративних і тематичних 
заходів, організацію авіаперевезень будь-якого класу в усі країни.
З будь-яких консультацій щодо відпочинку можна звертатись за 
тел. (044) 545-44-44 й на пошту info@tpg.ua, сайт - www.tpg.ua.
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Підсумки 2018 року та прогноз ринку нерухомості  
в Івано-Франківську на перше півріччя 2019 року

Аналітичний центр будівель-
ної компанії «Благо» поділився 
прогнозами на 2019 рік. У пер-
шому півріччі збережеться тен-
денція до зростання вартості ква-
дратних метрів на 10-12%, різких 
стрибків у ціні не прогнозується. 
Активний попит на нерухомість 
припаде на весняний період. 

У зв’язку з політичними вибо-
рами та нестабільним курсом в 
даний період деякі інвестори не 
поспішають з придбанням неру-

хомості. Аналітики стверджують, 
що зволікати з покупкою не вар-
то, оскільки обвалу цін не буде, 
житло з кожним роком дорожчає. 
Якщо курс долара наблизиться 
до обіцяного 29,1 грн/1$, влас-
ники іноземної валюти мають 
шанс виграти на різниці, оскіль-
ки більшість забудовників фіксує 
ціну у гривні. 

Збільшення прожиткового 
мінімуму та мінімальної заро-
бітної плати українців допомо-

жуть стабілізувати економічну 
ситуацію в країні та пожвави-
ти ринок нерухомості. Держав-
ні програми сприяння малоза-
безпеченим сім‘ям в придбан-
ні житла, а також програми без-
відсоткового розтермінування 
виплат від забудовників спри-
ятимуть наповненню інвести-
цій у первинку, а програми об-
міну trade in, що набирають по-
пулярності на Прикарпатті, до-
зволять власникам старих апар-

таментів вигідно обміняти їх на 
нову квартиру без переплат та 
ризиків. 

Придбання нерухомості за-
лишається надійним джерелом 
збереження капіталу, особливо 
в кризовий період, тому ріелто-
ри та забудовники налаштовані 
оптимістично, прогнозуючи ста-

більний попит та процвітання 
ринку нерухомості у 2019 році.

Купити квартиру в Івано-
Франківську можна в ЖК «Пар-
кова Алея», «Comfort Park», 
«Manhattan», містечко «Соборне», 
елітні апартаменти у ЖК «Parus», 
котеджі у «Franko River Clab» від 
будівельної компанії «Благо».

2018 рік став плідним на ринку первинної нерухомості Івано-Франківська 
– кількість укладених угод зросла більше, ніж на 20% порівняно з 
минулим роком, зазначають девелопери. Сприятливими факторами 

для придбання нового житла стали девальвація нацвалюти, недовіра банківським 
депозитам, посилена трудова міграція та впровадження програм лояльності від 
забудовників і державни. Лідерами продажу стали квартири економ- та комфорт-
класу площею до 70 квадратних метрів. Близько 80% продажу становили одно- та 
двокімнатні помешкання у приміських районах. У комерційній сфері нерухомості 
найбільшим успіхом користувалися приміщення торговельного типу.

З 7 по 15 січня
ОВЕН 
Відпочиньте і тілом, і ду-

шею. Подбайте про своїх близь-
ких, вони потребують вашого 
тепла.

ТЕЛЕЦЬ 
Не захоплюйтеся, відзначаю-

чи свята, інакше на початку року 
можуть виникнути проблеми з пе-
чінкою. Усе, звичайно, залежить 
від вашого віку і способу життя.

БЛИЗНЮКИ 
Сильні почуття призведуть 

до того, що ви будете стрима-
ними, щирішими і чуттєвішими. 
Чекайте приємних новин.

РАК 
Ваша енергія буде на висо-

ті на початку року, оскільки цей 
період буде сприятливим і в ко-
ханні, і в роботі. 

ЛЕВ 
Завдяки імунітету ви уникне-

те втоми і хвороб. На свята може-
те сміливо вирушати у відпустку. 
Чим далі буде місце відпочинку 
від вашого будинку - тим краще.

ДІВА 
У цей період зірки оберіга-

ють вас. Навіть безсоння турбу-
ватиме. Будьте обережні у ви-
борі їжі, інакше можуть виник-
нути проблеми з травною сис-
темою.

ТЕРЕЗИ 
Попереду багато несподі-

ванок - як приємних, так і не 
дуже. Можливо, через деякі по-
дії вам необхідно буде доклас-
ти зусиль, щоб домогтися ба-
жаного.

СКОРПІОН 
Найголовніше для вас - 

упевненість у собі. Зберігайте 
спокій у будь-якій ситуації, не 
робіть необдуманих вчинків, і 
ви знайдете відповіді на всі пи-
тання.

СТРІЛЕЦЬ 
На початку року ви будете 

дуже щасливі. Сприятливий пе-
ріод для створення нової сім’ї, 
не бійтеся освідчитися в кохан-
ні, якщо хочете якнайшвидшо-
го розвитку подій.

КОЗЕРІГ 
Розбіжності в сім’ї можуть 

виникнути через гроші або соці-
альний статус. Зірки будуть ціл-

ком на вашому боці, ви з легкіс-
тю зможете добитися взаємнос-
ті в будь-якому випадку.

ВОДОЛІЙ 
Особисте життя відрізняти-

меться стабільністю. Самотні 
люди можуть зустріти людину, 
з якою в них будуть серйозні та 
сприятливі стосунки.

РИБИ 
Любов займатиме прак-

тично весь ваш час, професій-
на діяльність відійде на дру-
гий план. Але постарайтеся 
досягти гармонії в цих двох 
сферах.

ГОРОСКОП

Завершився рік 2018, а з 
ним закінчилася земна ман-
дрівка у цій долині сліз Лесі 
Михайлівни Дубілевської. 
Смуток огортає осиротілих ді-
тей, онуків, родину. Тяжкий 
біль і невимовна втрата. Лише 
молитва, спогади і пам’ять...

Пані Леся залишається се-
ред нас такою завжди усміхне-
ною, щирою, веселою. Її серце 
було наповнене любов’ю і ми-
лосердям, зокрема до дітей-
сиріт, дітей з малозабезпече-
них сімей, людей старшого і 
похилого віку, до яких навіду-
валася у їхні сиротинці, будин-
ки престарілих. Кожний день 
Лесі Михайлівни – це турбота 
і опіка над потребуючими ма-
теріального і духовного зрос-
тання. Адже вона була керів-
ником «Всеукраїнської між-
церковної благодійної хрис-
тиянської місії «Віфлеєм», а 
також членом Національної 
спілки журналістів України.

Вона служила Богу через 
служіння ближньому. Це до 
неї, Лесі Михайлівни, зі Свято-
го Письма промовляє Господь: 
«Слуго моя вірна! Ти була ві-
рна Мені у малому, поставлю 
тебе над великим. Увійди в ра-
дість Отця Твого небесного».    

Віримо, що душа її наро-
дження Христа зустріне в осе-
лях праведних Небесної Бать-
ківщини.

Зі смутком у серці –  
друзі-журналісти.

Співчуття

Колектив газети «Наш ДЕНЬ» глибоко сумує з приводу пе-
редчасної смерті надзвичайно доброї людини, щирого друга 
нашої редакції, керівника благодійної місії «Віфлеєм» 

Лесі Михайлівни ДУБІЛЕВСЬКОЇ.
Чужий біль вона відчувала,як власний. Вона уміла утер-

ти сльози страждучим, поділитися теплим словом, підтрима-
ти матеріально. Її велике і щедре серце було завжди відкри-
те людям. 

Нехай там, у Вічності, буде легко і світло душі пані Лесі, а 
земля нехай буде їй пухом. Щире співчуття рідним і близьким 
покійної.

Зі смутком у серці…Небезпечний чай  
із Китаю може  
викликати рак

Головне управління 
Держпродспожив-
служби в Тернопіль-

ській області поінформу-
вало населення про те, 
що в упаковках із зеле-
ним чаєм (на фото), який 
експортували з Китаю че-
рез Нідерланди в держа-
ви ЄС і Україну, виявили 
небезпечну речовину ан-
трахінон.

- Це кристалічна речовина 
жовтого або сірого кольору, 
похідні якої застосовуються 
як барвники. У медицині ан-
трахінон використовують як 
проносний засіб, у сільсько-
му господарстві – для відля-
кування птахів після посів-
ної. В Євросоюзі антрахінон 
заборонений як небезпечний 
для здоров’я споживачів і по-

тенційно канцерогенний пес-
тицид, – розповіли у відом-
стві. 

Управління Держпродспо-
живслужби в Тернопільській 
області просить місцевих 
жителів інформувати про по-
яву товару на прилавках ма-
газинів за телефоном (0352) 
52-30-18.
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«Марка Укрпошта, зробле-
на на основі мого фото віаду-
ка у с. Плебанівка, потрапила 
у фінал конкурсу “Краща мар-
ка Європи 2018”, - написав на 
своїй сторінці у фейсбук Олек-
сандр Гриців. - У фінал кон-
курсу, крім України, також 
пройшли ще 9 країн: Бельгія, 
Фінляндія, Греція, Молдова, 
Норвегія, Сербія, Іспанія, Шве-
ція і Швейцарія. Фінальне го-
лосування тривало до 31 груд-
ня».  

Голоси розподілилися так: 
Молдова - 38%, Україна- 25 %, 

Бельгія - 19%, Сербія - 17%, Іс-
панія та Швеція - 12 %, Фін-
ляндія та Щвейцарія - 11 %, 
Норвегія - 10%, Греція -8 %.

До слова, марку із зобра-
женням відомого моста, що 
знаходиться неподалік села 
Плебанівка Тереблянського 
району в Україні запустили в 
обіг влітку. Її тираж – 130 ти-
сяч екземплярів. Міст, зобра-
жений на марці, побудований 
австро-угорцями у 1896 році і 
є пам’яткою архітектури Укра-
їни.  Зводили його місцеві май-
стри під керівництвом австрій-

ських інженерів, адже в той час 
ця місцевість входила до скла-
ду Австро-Угорщини. Тоді тут 
прокладали залізницю, яка 
сполучила місто Тернопіль із 
Копичинцями. Минуло понад 
сто двадцять років, а міст про-
довжує виконувати свої функ-
ції. Їздять ним навіть потяги, 
правда, нечасто – бережуть, 
адже він є пам’яткою архітек-
тури. Плебанівський віадук 
має арочну конструкцію, яка 
додає споруді міцності і про-
довжує термін її служби. Арок 
усього дев’ять.

На території Західної Укра-
їни збереглося шість віадуків 
із залізничною колією. Три з 
них на Тернопільщині (біля сіл 
Буцнів, Кровинка і Плебанів-
ка), два на Львівщині (обидва 
біля села Лавочного), один на 
Івано-Франківщині (у Ворох-
ті).

До речі, на фоні Плебанів-
ського віадуку виходять не-
ймовірні світлини. Тож осо-
бливо полюбляють робити тут 
фото молоді пари.

Юля ТІЩЕНКО.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Вітання16 nday.te.ua

Вітаємо! 
Гарну людину, хорошого,  

надійного товариша
Миколу 

Степановича 
Вальчука

з c. Вікнини Збаразького району
із 60-річним ювілеєм!

Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, спокою, миру.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним, веселим, яскравим.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість і злагода будуть у домі!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа! 

З повагою - колектив ФК «Вікнини»

Вітаємо!
Найкращу у світі маму,  

люблячу бабусю, хорошу сваху
Ярославу Романівну Покору

з Тернополя з ювілеєм!

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна 
безпосередньо  у редакції  тижневика “Наш ДЕНЬ“,   

або за телефоном (068) 364-08-54.  
Ціна привітання - від 100 грн.  Для передплатників " Нашого ДНЯ" - знижки.

Вітаємо!
Працівників  Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату - 

іменинників січня 2019 року!
Ганну Ільницьку, Ігора Сороку, Оксану Наклюцьку, Людмилу Музику, Юлію 

Семенюк, Тетяну Дячину, Наталію Зінкевич, Ірину Соколовську.
Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.

Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.

З повагою - колектив Почаївського  
психоневрологічного 
будинку-інтернату.

Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ви завжди раділи будням-святам,
Втішалися красою почуттів,
Щоб мали у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!

Щасливі Ви, бо Вас шанують люди: 
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Удачі й миру зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, добра,
Хай Бог благословить усю родину,
А Вам дарує многії  літа!

Вітаємо!
Доброго синочка, турботливого 

братика, любого онука і племінника
Василька Хом’яка 

з с. Бодаки Збаразького району
з Днем народження!

Роки Твої, як росиночки чисті,
Гори досвітні в ранковім намисті,
Як квітка, що має іще зацвісти,
Сад молодий, який починає рости.
13 років – це здорово, класно,
Ти своє свято швидше починай,
В яскравому світі – великому і прекрасному,
Усюди тільки усмішки стрічай. 
Тож ми Тебе вітаємо з таким гарним святом
Здоров’я бажаємо й радості багато. 
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорогий, синочку, будь завжди щасливим! 
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди!
З любов’ю і найщирішими побажаннями 

– мама, бабуся, сестричка Катруся,  
дядьо Вітя з сім’єю.

із 60-річним ювілеєм!із 60-річним ювілеєм!

Спасибі матусю, спасибі бабусю, 
За щирість сердечну й турботу про нас, 
За руки Твої, що не знають спочинку, 
Готові на поміч прийти повсякчас. 
Дай, Боже, прожити і горя не знати, 
Щоб соту весну із нами стрічати. 
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є, 
Хай силу й здоров’я Господь Тобі дає! 
Бажаємо довго Тобі ще прожити, 
Здоров’я міцного на довгий вік, 
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ. 
Усе було в житті – і радості, і біди, 
І мед солодкий, і гіркий полин…
Нехай тепер буде найменше кривди, 

А більше гарних і щасливих днин.
Прийми найкращі наші побажання, 
Яскравих квітів незабутній цвіт. 
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.

З найщирішими побажаннями - люблячі донька Інна  
з чоловіком Ігорем, син Андрій з дружиною Ольгою, внуки 

Денисик, Оксанка, Матвійко та Віталік, свати, родичі.

Успішну, вродливу жінку, хорошу 
людину і щиру подругу, голову 
Тернопільського обласного осередку 
Конгресу ділових жінок України
Стефанію Миколаївну 
Черниш 
з Днем народження!

З повагою – подруги і колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Тернопільського обласного осередку 

Українська поштова марка з зображенням Плебанівського 
віадуку ввійшла у трійку кращих на конкурсі «EUROPA 2018», 

у якому взяли участь 56 європейських мостів.

Марка з Теребовлянським віадуком  
зайняла друге місце в Європі

Як поінформував началь-
ник управління культури  обл-
держадміністрації Григорій 
Шергей, в області буде проведе-
но цикл культурно-мистецьких, 
розважальних святкових захо-
дів загальнообласного рівня.

13 січня – різдвяно-
новорічне дійство «Маланка» у 
селах Устя (з 17.00) та Горошо-
ва (з 19.00) Борщівського ра-
йону.

14 січня о 14.00 – різдвяно-
новорічне дійство «Маланка» у 
селі Синьків Заліщицького ра-
йону.

19 січня – Водохре-
ща, освячення води на бере-
зі Тернопільського ставу біля 
пам’ятного знаку, встановле-
ного на честь хрещення Русі.

19 січня – всеобласне свя-
то «Лемківський Йордань» у 
палаці культури «Березіль» у м. 
Тернопіль.

20 січня – обласне свято зи-

мового календарно-обрядовго 
фольклору «Нова радість ста-
ла» на Театральному майдані у 
м. Тернопіль.

22 січня – міжобласне теа-
тралізоване свято «Збруч – ріка 
єднання». Заходи відбудуться у 
Підволочиському районі на межі 
з Волочиським районом Хмель-
ницької області, Шумський ра-
йон Тернопільської області і Бі-
логірський район Хмельниць-
кої області, Лановецький ра-
йон Тернопільської області і Те-
офіпільський район Хмельниць-
кої області, Гусятинський район 
Тернопільської області і Чеми-
ровецький район Хмельниць-
кої області. Обласні заходи від-
будуться у Борщівському райо-
ні (Скала-Подільська) та Чеми-
ровецькому районі Хмельниць-
кої області.

22 січня – творчий звіт 
аматорських колективів Козів-
ського району.

Різдвяні святкування  
на Тернопільщині  

(ПРОГРАМА)




