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Заснований у червні 2013 року

16 січня - хмарно, сніг, 
дощ зі снігом, температура 
повітря вночі 1-3 градуси мо-
розу, вдень 0-1 градус тепла. 
Схід сонця - 8.05, захід - 16.49. 

17 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 0-2, вдень 1-3 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.04, захід 
- 16.50. 

18 січня - хмарно, можли-
вий дощ зі снігом, темпера-
тура повітря вночі 0-1, вдень 
0-2 градуси тепла. Схід сонця 
- 8.03, захід - 16.52. 

19 січня - хмарно, вно-
чі можливий сніг, вдень без 
опадів, температура повітря 
вночі 1-2, вдень 3-4 градуси 
морозу. Схід сонця - 8.02, захід 
- 16.53. 

20 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 6-7, вдень 4-5 градусів 
морозу. Схід сонця - 8.02, захід 
- 16.55. 

21 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 4-6, вдень 3-5 градусів 
морозу. Схід сонця - 8.01, захід 
- 16.56. Повний місяць. 

22 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 3-4, вдень 4-6 градусів 
морозу. Схід сонця - 8.00, захід 
- 16.58. 

У селі Стара Ягільниця, що у 
Чортківському районі на 
Тернопільщині, вийшли на танок 

аж 106 Маланок і Василів. Це – рекорд 
України.

Більше як сто перебраних персонажів україн-
ського фольклору зібралися разом у селі 14 січ-
ня. У цей день відбулося свято «Маланка ходила 
– бажала всім злагоди і миру».

Просто неба вокальні колективи разом із міс-
цевими жителями виконували колядки та ще-
дрівки. На святкування приїхало чимало гостей. 
Не лише з місцевих населених пунктів – на забаві 

були й мешканці сусідніх міст. Багато хто завітав 
вперше і був приємно вражений неповторним 
колоритом і атмосферою дійства.

Організували його в Чортківській райдер-
жадміністрації. Своїх Маланку та Василя на свято 
відрядив чи не кожен населений пункт району. 
На місці працювали представники Національно-
го реєстру рекордів. Вони вручили організато-
рам сертифікати, що підтверджують досягнення 
– найбільша кількість костюмованих Маланок 
і Василів на одній локації. Захід продовжився в 
сільському будинку культури виступами народ-
них музик, фольклорними співами й танцями.

106 Маланок 
і Василів

На Тернопільщині встановили
 національний рекорд
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«Але ця робота лише починається у 
зв’язку з тим, що велика кількість пара-
фій приймає рішення щодо приєднан-
ня до нашої церкви», - додав він.

Петро Порошенко наголосив, що 
цей процес є добровільним та відбува-
ється за ініціативи віруючих. «Наголо-
шую – не було і не буде жодного тиску 
з боку держави, бо це парафіяни мають 
прийняти рішення де їм більше до впо-
доби», - сказав Президент.

«Якщо священик визнає, що укра-
їнська земля є канонічною територією 
Російської православної церкви і пара-
фіяни з цим погоджуються – це є їх ви-
бір. Якщо парафіяни молилися за неза-
лежність, волю України – це буде також 
їх вибір», - додав він.

Глава держави зазначив, що необ-

хідно продовжити кроки, щоб в Україні, 
нарешті, з’явилася одна єдина помісна 
православна церква. «Щоб українець, 
який заходить до православного храму, 
не питав, який це Патріархат, а знав, що 
двері храму для нього відкриті і це єди-
на помісна українська церква. Вірю, що 
так буде», - підкреслив Президент

Святійший Філарет зауважив, що 
процес об’єднання церкви тільки по-
чався.

«Ми віримо, що ми об’єднаємо в 
Україні все православ’я в єдину україн-
ську Православну Церкву з допомогою 
Божою. Бог дасть і теж створить умови 
такі, що всі прийдуть до складу ПЦУ. 
Але нам треба працювати разом із дер-
жавою», - сказав він.

«Якщо не буде в Україні незалежної 

церкви, то держави як такої україн-
ської теж не буде. Тому ми пов’язані», 
- сказав він і зауважив, що як «без укра-
їнської церкви не може бути україн-
ська держава толком, а без української 
держави не може бути автокефальної 
церкви».

«Тому і держава, і церква працюють 
у цьому напрямку разом, не втручаю-
чись. Держава не втручається в цер-

ковні справи, а церква не втручається 
у державні. І це вільний шлях, Божий 
шлях, прямий шлях, який ми йшли до 
цього часу і будемо йти. І тому ми ві-
римо в нашу остаточну перемогу. А 
наша остаточна перемога – прогнати 
зі сходу агресора – Росію, яка вбиває 
своїх братів українців, а з другого боку 
– створити, об’єднати все українське 
православ’я», - резюмував Філарет.

Протягом 
останніх 
трьох 

років в області 
спостерігається 
позитивний 
баланс щодо 
реєстрації 
нових суб’єктів 
господарювання 
та створення 
нових робочих 
місць. А 
надходження 
від їх діяльності 
зросли з 551 млн. 
грн. у 2014 році 
до 1 млрд. 800 
млн. грн. у 2018-ому. На цьому 
наголосив голова ТОДА Степан 
Барна під час Ради регіонального 
розвитку Кременецького району. 

За його словами, в реальний сектор 
економіки було інвестовано майже 11 
млрд. грн., що є позитивною динамікою з 
точки зору залучення капітальних вкла-
день.

Прикладом успішно реалізованих про-
ектів, вважає голова ТОДА, є відкриття 
нових підприємств. Одним із таких він на-
звав підприємство з іноземним капіталом 

«СЕ Борднетце» в Чорткові, де сьогодні 
вже працює 1 300 людей. 

«Для мене пріоритет – це створення 
нових робочих місць, – підкреслив Степан 
Барна. – Хто їх має створювати? Не тільки 
великі підприємства. Сьогодні маємо роби-
ти ставку на розвиток малого і середнього 
бізнесу на території області. Вже певні ре-
зультати роботи є. За кілька останніх років 
бачимо зростання суб’єктів господарюван-
ня малого і середнього підприємництва – 
плюс 1128 суб’єктів. Крім того, створено сім 
тисяч нових робочих місць».  

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Не маю жодного 
сумніву, що процес приєднання 

парафій до ПЦУ продовжиться» 
Президент Петро Порошенко переконаний, 
що парафії церков, які є в Україні, продовжать 
приєднання до єдиної помісної Православної 
Церкви України. «Я не маю жодного сумніву, що 
той процес, який зараз розпочався – він буде 
продовжений», - сказав Глава держави під час 
подячного молебня у Рівному.

СТЕПАН БАРНА: «У 2018-ому 
в області створили сім тисяч 

нових робочих місць»

Головне управління ДФС у Терно-
пільській області повідомляє: Зако-
ном про держбюджет-2019 встановле-
но нові розміри мінімальної зарплати 
та прожиткового мінімуму з 1 січня, 
що відповідно впливає на фіксовані 
ставки єдиного податку для фізичних 
осіб-підприємців. 

Так, на основі статті 293 Податко-
вого кодексу України, фіксовані став-
ки єдиного податку встановлюються 
сільськими, селищними, міськими 
радами або радами об’єднаних тери-
торіальних громад, що створені згідно 
із законом та перспективним планом 
формування територій громад, для фі-
зичних осіб - підприємців, які здійсню-
ють господарську діяльність, залежно 
від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць: 
для першої групи платників єдиного 
податку - у межах до 10 відсотків роз-
міру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб на 1 січня 2019 року, 
тобто до 192,10 гривень; для другої 
групи - у межах до 20 відсотків роз-
міру мінімальної зарплати на 1 січня 
2019 року, тобто до 834,60 гривень. 

А відсоткова ставка єдиного по-
датку для платників третьої групи 
встановлюється у розмірі 3 відсотків 
доходу (у разі сплати ПДВ) або 5 відсо-
тків. Для четвертої групи (виключно 
підприємці-сільгоспвиробники) став-
ка податку встановлюється, залежно 
від кількості використовуваних сіль-
ськогосподарських угідь та/або зе-
мель водного фонду. 

22 січня о 18.30 у залі обласної філармонії 
відбудеться урочисте дійство з нагоди вручення 
Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

ім. Братів Богдана та Левка Лепких. Уже традиційно, 
захід відбудеться за підтримки громадської організації 
Ліги підприємців «Українська справа» (голова Михайло 
Ратушняк).

У програмі:
– нагородження та вітання лауреатів цієї нагороди за 2018 рік (дири-

ґент Мирослав Кріль, колектив науковців під керівництвом професора 
Стефанії Панцьо; письменник Василь Савчук, художник Микола Кафтан);

– концерт колективів та солістів обласної філармонії і аматорів;
– виставка живопису Миколи Кафтана.
«Запрошуємо всіх лауреатів премії ім. Братів Лепких за минулі роки, а 

також представників інтелігенції, працівників засобів масової інформа-
ції. Вхід вільний», – інформує громадська рада з присвоєння премії імені 
Братів Лепких.

У Тернополі запрошують на 
вручення премії імені Братів Лепких

Сплата єдиного податку підприємцями
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Свято Маланки відзначають 13 
січня у багатьох регіонах України. За 
церковним календарем, преподобна 
Меланія Римлянка була донькою ба-
гатих батьків, вони видали її заміж 
за вельможу. Коли в подружжя помер 
новонароджений син, Меланія сказа-
ла: таким чином Господь дав їм знак 
присвятити своє життя йому. Саме 
її пам'ять Церква і вшановує цього 
дня. У народній традиції дохристи-
янський та християнський обряди 
об'єдналися, і постала відома тради-
ція – водіння Меланки увечері напе-
редодні Старого Нового року і святого 
Василія Великого, яке за церковним 
календарем святкуємо 14 січня. У 
цей день чоловіки перевдягаються у 
жінок, жінки у чоловіків, і ватагами 

ходять по селі, вітаючи господарів  і 
бажаючи всіляких благ. 

У Горошовій і донині зберегли ав-
тентичне дійство. Невеличке село у 
Борщівському районі навіть порівню-
ють із найвідомішим карнавальним 
містом світу, жартома називаючи Ріо-
де-Горошова. Маланкують тут з діда-
прадіда. За радянської влади, згадують 
старожили, учасників театралізовано-
го дійства могли запроторити на 15 діб 
за ґрати. Попри все, у Горошовій тради-
ції зберегли й додали до них новації, які 
є своєрідним народним поглядом на ре-
алії. Тепер уже перевдягнені у вигадли-
ві костюми селяни можуть «ув’язнити» 
кого завгодно із влади. А ще влашто-

вують парад рухомих оригінальних 
скульптур і готують неймовірні кос-
тюми, подивитися на які приїжджають 
гості з багатьох регіонів України.

Цього року вулицями села ходили 
переодягнені римські боги, козаки, по-
ліцейські та яскраві персонажі казок і 
українського фольклору. Традиційно 
був присутній символ нового року. Цьо-
горіч ним є Жовта Земляна Свиня. Ве-
летенську фігуру тварини виготовили 
спеціально до фестивалю й поставили 
посеред святкової площі в Горошовій.

Дорогою до села гостей перепи-
няли на імпровізованих контрольно-
пропускних пунктах і, щоб проїхати 
далі, просили виконати певні завдан-

ня – заколядувати чи заплатити кілька 
гривень.

Родзинкою святкування були, звіс-
но ж, Маланки – перевдягнені в дівчат 
хлопці. За традицією, у Горошовій вони 
ходять від хати до хати, де є дівчата, 
з піснями та танцем. До ранку треба 
встигнути обійти усіх незаміжніх. Зара-
ди цього і влаштовують гуляння.

Примітно, що цього року на Терно-
пільщині гучне святкування Малан-
ки відбулося і в уже добре відомому в 
Україні селі Устя.  Також відновлюють 
традицію в Синькові Заліщицького ра-
йону. Наступного року, обіцяють, свято 
Маланки буде яскравішим, колоритні-
шим і незабутнім. 

Кажуть, якщо Бог відбирає у лю-
дини щось, то обов’язково наділить її 
чимось іншим. Степан Феодосійович 

Кравчук народився в селі Нападівка на 
Лановеччині  у 1938 році. Дитинство у 
нього було важке. Коли йому ледь ви-
повнилося два рочки, важко захворів, 
згодом через хворобу втратив дар мови 
та слуху. 

Батьки Феодосій Тарасович і Марія 
Карлівна боролися з недугою сина, як 
могли. Лише через кілька років віддали 
його у школу-інтернат у Теребовлі, де 
навчався читати, писати, розмовляти 
мовою жестів. Там же і проявився та-
лант до малювання. 

Закінчивши школу, повернувся до-
дому, де допомагав батькам у колгоспі 
та домашньому господарстві. 

Гліб Іванович Тололо помітив у 
хлопця талант до  малювання, навчав 
його, як розводити фарби, як правиль-
но наносити їх на полотно пензлем, бо 
сам на цьому розумівся. 

Згодом вже у самого Степана руки 
творили справжні дива. Його персонажі 

на полотнах неначе оживали, розмовля-
ючи з ним. 

У 1952 році одружився на красуні 
Таїсії. Згодом народили двійко синів, Ві-
талія та Ігоря. 

Пишаються Степан Феодосійович 
нині та його дружина Таїсія Іларіонівна 
своїми невісточками Оксаною та Ва-
лентиною, а також онуками Вікторією, 

Ілоною,  Світланою та Іриною. А ще у ху-
дожника понад 50ї картин – портретів, 
натюрмортів і багато-багато іншого. 
Дарує їх  рідних, близьким, друзям.

Писав й ікони для місцевого храму, 
які наповнюють душі людей світлом і 
радістю.

Мирослав КОЛОМІЙЧУК, 
фото автора. 

ЧУТИ СЕРЦЕМ, РОЗМОВЛЯТИ ДУШЕЮ: 
втратив слух, але творить справжні дива фарбами   

КАРНАВАЛ ПО-ТЕРНОПІЛЬСЬКИ: 
як маланкували у Горошовій
Карнавал асоціюється у нас, перш за все, з екзотичними і теплими 

країнами – Італією, Грецією, Індією і, звичайно ж, Бразилією. Але яскраве 
й не менш колоритне видовище можна побачити і в Україні, зокрема 

й на Тернопільщині. Та що там побачити? Взяти участь самим! Поринути в 
колосальну карнавальну ходу вуличних гулянь, отримати заряд позитивних 
емоцій і нових вражень можна на святі Маланки, який прийнято проводити в 
середині січня у селі Горошовій Борщівського району. Традиція маланкування 
тут зберігається понад століття
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Демократичні сили повинні 
об’єднатися заради країни

У єдності – сила. Тому час заради май-
бутнього відкинути власні амбіції і гур-
туватися навколо єдиного кандидата. 
Ця думка стала лейтмотивом виступу 
народного депутата Мустафи Найєма. 

«У  нас є червона межа – це роз’єдна
ність. Досвід наш історичний довів, що 
саме роз’єднаність та компроміси при-
звели до того, що вже друге поколін-
ня так чи інакше має просити дозволу 
на те, щоб обирати тих, кого вони ба-
жають обирати – чесних, правильних і 
принципових людей. І цю межу ми за-
раз маємо перетнути… Є три кандида-
ти, які мають об’єднати свої зусилля. 
Пан Гриценко має найбільший рейтинг. 
Є Андрій Садовий, який точно дивить-
ся наш форум, спостерігає. Так само як 
спостерігає кандидат, який ще думає 
над участю у виборах – пан Вакарчук. Я 
дуже хочу, щоб на цих виборах ми пере-
тнули межу роз’єднання, щоб був один 
кандидат, який об’єднає всі зусилля. І я 
закликаю всіх трьох кандидатів сісти 
за стіл. Дайте нам шанс проголосувати 
за одного!»,  заявив Найєм, побажавши 
Гриценкові сил та натхнення об’єднати 
всі здорові демократичні сили.

Учасник АТО: Гриценко 
врятував наших  
бійців у 2014-му

Максимально емоційним виявився 
виступ голови громадської організації 
«Всеукраїнський союз учасників АТО», 
партійця «Громадянської позиції» Олек-
сандра Кралюка. Він пояснив, чому вій-
ськові  за Гриценка, якому часто доріка-
ють неучастю в АТО. За словами Кралю-
ка, боронити державу можна, не тільки 
сидячи в окопах. На підтвердження сво-
їх слів він розповів, як Гриценко вряту-
вав від смерті цілу роту добровольців. 

«Анатолій Степанович, ви 
пам’ятаєте 2014 рік, серпень, селище 
Хрящувате? Там тримала оборону дру-
га рота 24 батальйону. Не було зв’язку. 
Ми змогли додзвонитись тільки до 
Гриценка. Слухайте, члени ТСК, які ка-
жуть, що Гриценко не воював! Ці хлоп-
ці були виведені з оточення під Хрящу-
ватим завдяки тому, що ми додзвони-
лись до Анатолія Степановича! Я впев-
нений, що у кожного воїна, який тут 
присутній, така сама історія. І кожен з 
тих, хто на передовій, розуміє:  саме та-
ких людей сьогодні треба ставити до 
керма. Не боятись, не думати про те, що 
ми знову помиляємось, тому що історія 
дає шанс отримати нову країну»,  за-
значив ветеран. 

Чесний президент – 
служитиме людям!

Сам Анатолій Гриценко свій виступ 
розпочав з подяки за виявлену йому 
довіру і констатації тієї величезної від-
повідальності, яку він відчуває перед 
тими, хто його підтримує і перед краї-
ною в цілому. Далі перейшов до програ-
ми з назвою «Чесний президент – слу-
житиме людям!», з якою йде в прези-
денти – і за якою планує кардинально 
змінювати країну.  

Він зазначив: зміни розпочинатиме 
з себе, аби дати приклад іншим. Зокре-
ма, зітне піраміду корупції, що проникає 
у найвищі владні кабінети, зупинить 
практику заробляння на війні і віджи-
мання в інтересах президента чужого 
бізнесу, наповнить слова «Гарант Кон-
ституції» реальним змістом. А щоб ні в 
кого не було спокуси повернути попере-
дні практики  ініціює нарешті ухвален-
ня дієвого закону про імпічмент.

«У владі будуть не «любі друзі», а 
люди, що відповідають принципу трьох 
П: професійні, порядні, патріотичні. От 
ви знаєте прізвища моїх кумів? І не ді-
знаєтесь, бо їх не було на держпосадах, 
коли я був міністром оборони – не буде 
і тоді, коли стану президентом»,  під-
креслив Гриценко.

Він обіцяє піти війною на олігархів, 
як клас, і повернути тих, хто нині па-
разитує на тілі держави, у рамки зако-
ну та рівні з іншими можливості веден-
ня бізнесу, або їм доведеться покинути 
Україну, а їхнє майно буде націоналізо-
вано.

Захист чесного бізнесу взагалі є 
важливою частиною програми Гри-
ценка. Він збирається забезпечити рів-
ні умови для всіх, привести до ладу по-
даткове і митне законодавство, по-

силити відповідальність за рейдер-
ство, знищити можливості для сило-
вих структур втручатися в економічну 
діяльність, забезпечити державну під-
тримку і адекватне кредитування для 
аграріїв і створити умови для притоку 
інвестицій в Україну. 

Тільки сильна Україна  
може повернути  
окуповані території

Окрема увага – поверненню миру 
в Україну. Гриценко запевняє: за 5 ро-
ків каденції поверне Донбас на україн-
ських умовах, з використанням дипло-
матичних, економічних, військових ме-
ханізмів. І наполягає: ні шантаж, ні під-
куп не зможуть змусити його відмови-
тися від Криму та українських грома-
дян, що живуть на півострові. Свою зо-
внішню політику обіцяє зосередити на 
економічних питаннях та питаннях по-
вернення миру на нашу землю і україн-
ців, що перебувають у полоні та росій-
ських в’язницях – додому. І утверджен-
ню України як суб’єкта міжнародної по-
літики, а не об’єкта, як це часто є зараз. 

«Україні вже диктують умови не 
тільки хижаки, але й травоїдні, які ра-
ніше голови не піднімали. Вони дик-
тують тому, хто ще слабший. Сильним 
ніхто не диктує. Тож маємо стати силь-
ними!»,  підкреслив Гриценко.

Аби забезпечити гідне життя 
людям, достатньо одного 
президентського терміну 

Анонсував Гриценко також комп-
лекс рішучих дій по боротьбі з корупці-
єю. Відучати чиновників красти і брати 
хабарі він планує впровадженням сис-
теми стимулів і покарань. І кожен з них 
знатиме: у будьякий момент його мо-
жуть відправити на поліграф чи спро-
вокувати на хабар. Не встояв перед спо-
кусою – отримав суттєвий тюремний 
строк, заборону займати державні по-
сади довічно і конфіскацію майна ро-
дини. Те саме стосуватиметься і суддів.

Але найголовніше, на думку Грицен-
ка – повернути людям віру – і у держа-
ву, і у власні сили. Громадяни отрима-
ють можливість реалізувати себе вдо-
ма, гідні зарплати (середню зарплатню 
у розмірі 700 євро Гриценко вбачає ре-
альною найближчим часом), соцвипла-
ти і пенсії. Це стимулює розвиток кра-
їни і зупинить трудову міграцію, яка 
вже набула катастрофічних масштабів. 
Головна мета – повернути людям без-
пеку, справедливість і мир. 

«Вже 28 років нам говорять, що 
в України є шанс і надія. Надії мають 
справджуватися, і не колись, не для на-
ступних поколінь, а тут і зараз. Я впев-
нений, що всі ті завдання, які в програмі, 
а вона у вас, ми спроможні виконати за 
5 років. І тому зараз офіційно заявляю: 
мені достатньо одного президентського 
терміну»,  заявив Анатолій Гриценко.  

Гриценко запевнив: готовий гідно 
пройти всі випробування передвибор-
чих перегонів, перемогти – і змінити кра-
їну на краще. Зволікати і танцювати на 
граблях часу вже не лишилося. Час діяти.

За матеріалами видання  
«Обозреватель». 

Демократичні сили визначилися 
з єдиним кандидатом у президенти

Демократичні сили визначилися з єдиним 
кандидатом у президенти. Ним став 
лідер партії «Громадянська позиція» 
Анатолій Гриценко. Висуненню Гриценка 
єдиним кандидатом був присвячений 
Форум демократичних сил, який 
відбувся 11 січня 2019 року у столиці. 
На ньому Анатолій Гриценко представив 
свою передвиборчу програму:  

«Чесний президент –  
служитиме людям!»

Простора зала київського виставкового центру, у якій і проходив форум,  ледь вміщувала всіх охо-
чих подивитися на висунення Анатолія Гриценка на президентський пост.  
Серед присутніх – партійці «Громадянської позиції» та сил, що впродовж останніх місяців заяви-

ли про об’єднання з командою Гриценка перед президентськими та парламентськими виборами: Гро-
мадянського руху «Хвиля» Віктора Чумака, «Громадського руху «Рідна країна» Миколи Томенка, «Євро-
пейської партії України» Миколи Катеринчука та «Альтернативи» Єгора Фірсова.
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Участь в обговоренні 
кроків впровадження 
страхової медицини 

в краї взяли начальник 
управління охорони 
здоров’я ТОДА Володимир 
Богайчук, головні лікарі 
обласних закладів охорони 
здоров’я та Тернополя, 
експерт Громадської спілки 
з реорганізації системи 
охорони здоров’я Роман 
Богачев, представники 
страхових компаній тощо.

Віктор Овчарук нагадав при-
сутнім, що на одному з пленарних 
засідань Х сесії обласної ради  було 
прийнято Обласну комплексну 
програму підвищення рівня соці-
альних гарантій серед працівни-
ків бюджетної сфери та соціально 
незахищених верств населення 
Тернопільської області на 2018-
2022 роки. Документом перед-
бачається добровільне страху-
вання, що здійснюється на основі 
договору між страхувальником 

і страховиком, в якому визнача-
ються конкретні умови страху-
вання, предметом якого є надан-
ня застрахованій стороні послуг, 
що сприяють охороні здоров'я, 
розширюють можливості і умо-
ви отримання профілактичної, 
лікувально-діагностичної і реабі-
літаційної допомоги в обсязі, пе-
редбаченому договором, за раху-
нок коштів страхових медичних 
компаній, сформованих із добро-

вільних страхових внесків та ор-
ганізаційних заходів по залучен-
ню лікувально-оздоровчої бази.

«Страхова модель охорони 
здоров’я сьогодні не має альтерна-
тиви, - підкреслив голова обласної 
ради, - оскільки саме цей варіант 
дає змогу перейти від механізму 
фінансування, утримання медич-
них установ до укладання дого-
вірних відносин між надавачами 
медичних послуг і посередником, 

який спонукатиме до досягнення 
певних результатів, зокрема ви-
сокої якості надання медичної 
допомоги. Завдяки загальнодер-
жавним процесам реформування 
медичної галузі, питання розви-
тку медицини є сьогодні публічно 
доступними, відвертими та зна-
чущими в подальшому, оскільки у 
наш час закладається фундамент 
майбутньої системи надання ме-
дичної допомоги населенню.

Зміна системи фінансування 
охорони здоров’я безумовно при-
зведе до структурних змін всере-
дині галузі. Ретельно вивчивши 
зарубіжний досвід, успішний 
досвід  України, пропозиції екс-
пертів, звернення громадськості, 
можна переконатись, що дієвим 
механізмом захисту працюючих з 
боку роботодавця є саме страхова 
медицина.

Тернопільська обласна рада 
здійснила перші кроки до запо-
чаткування страхової медицини 
в регіоні – прийняла рішення про 
виділення коштів на забезпечен-
ня полісами добровільного ме-
дичного страхування учасників 
АТО регіону. Таким чином систе-
ма добровільного страхування у 
2019 році охопить воїнів та вете-
ранів АТО.      

Отож, подальша робота щодо 
впровадження страхової медици-
ни за медичними закладами та 
виконавчими органами»,  - підсу-
мував голова облради.

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Страхова модель охорони 
здоров’я сьогодні не має альтернативи»

Про алгоритм впровадження страхової медицини щодо учасників АТО та ООС йшлося 
під час наради, яку провів голова облради Віктор Овчарук 

Підтримати наших 
захисників вирішив 
священик з Лановеччини 

Олексій Філюк. Отець за 
підтримки благодійників 
закупив фарш та муку і 
згуртував людей разом наліпити 
пельменів для українських 
військових на передовій.

Парафіяни вже звикли, що бачать 
його не лише під час служб у церкві, а 
й активно спілкуються з ним в Інтерне-
ті. Священик адмініструє в соцмережі 
«Facebook» спільноту «Моя Лановеччи-
на», у якій є майже 16 тисяч учасників. 
А також у час, вільний від церковних та 
домашніх справ, веде в «Youtube» блог 
кулінарних рецептів.

Отець Олексій і закрутки робить, 
і торти пече. Цього разу вирішив по-
тішити домашніми стравами не лише 
своїх близьких.

14 січня увечері у церковному бу-
динку зібралися 30 жінок, які за чотири 
з половиною години наліпили 5 тисяч 
пельменів. Аби зварити їх усі, знадоби-
лося ще п’ять годин. 

- Пельмені ми залили смальцем у 
пластикові відерця, щоб вони довше 
зберігалися. Загалом на передову від-
правлять 65 літрів пельменів, - розпо-

вів Олексій Філюк.  
Разом із солодощами та лис-

тівками з Лановеччини їх пере-
дали у «Червоний хрест». Звідти 
повезуть на передову.

А в їдальні Лозовецької школи 
з 12 січня працювала «Фабрика 
Рідвяного вареника». Близько 70 
працівників Байковецької сіль-
ської ради, членів молодіжної 
громадської організації «Файна 
громада», вчителів та учнів шкіл 
громади, підприємців і місцевих 
жителів зібралися разом, щоб 
приготувати вареники для на-
ших захисників, які боронять україн-
ські кордони на Сході. За кілька у друж-
ній команді наліпили більше 13 тисяч 
вареників.

- Дякую усім за те, що знайшли час 
і можливість долучитися до благород-
ної справи, - каже сільський голова 

Анатолій Кулик. - Безумовно, вареники, 
зроблені вашими руками, нагадають 
нашим героям про тепло рідної домів-
ки, про сім’ю, про величне свято наро-
дження Ісуса Христа, але, насамперед, 
вони будуть для них свідченням того, 
що їх пам’ятають, що ними гордяться, 
що їх чекають.

5 тисяч пельменів і 13 тисяч вареників 
Мешканці Тернопільщини приготували святкові

 смаколики для військових на Сході 
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У США перевіряють українців, які 
їздили на інавгурацію Трампа

Команда спецпрокурора Роберта 
Мюллера, який розслідує російське 
втручання у президентські вибори в 
США, перевіряє українців, які були при-
сутні на урочистих заходах, присвяче-
них інавгурації Дональда Трампа в січ-
ні 2017 року. Про це повідомляє видання 
«The New York Times». На інавгурації та 
інших заходах були присутні близько де-
сятка українських політиків і бізнесменів, 
зокрема депутат від «Опоблоку» Сергій 
Ківалов, відомий проросійськими ініціа-
тивами. «Деякі українці, які приїхали до 
Вашингтона на інавгурацію, або їх союз-
ники, просували домовленості чи «мирні» 
плани, які відповідали інтересам Росії, у 
тому числі через скасування санкцій», - 
пише видання. Слідчі з’ясовують, як члени 
української делегації потрапили на захо-
ди, хто їх запрошував, з ким зустрічалися, 
що обговорювали. А також, чи виділяв 
хтось із українських політиків та підпри-
ємців або інших іноземців пожертвування 
на виборчу кампанію Трампа, що заборо-
нено федеральним законом.

Чехи почали до нас 
краще ставитися

Ставлення чехів до України та укра-
їнців значно покращилося, йдеться у 
звіті чеського Центру досліджень гро-
мадської думки. Станом на грудень 2018 
року позитивно до України ставляться 62 
відсотки чехів, негативно - 23 відсотки. У 
січні 2015 року позитивне ставлення до 
України висловлювали 49 відсотків чехів, 
негативне - 35 відсотків. Найкраще став-
ляться чехи до Словаччини, Польщі, Угор-
щини та Австрії. Найгірше - до Саудівської 
Аравії, Сирії та Ірану. До Росії позитивно 
ставляться 58 відсотків чехів, негативно 
- 33 відсотки. «Єдине, над чим нам варто 
було б замислитися, це те, що, за словами 
соціологів, позитивно оцінюють відноси-
ни з Україною більше чеських чоловіків, 
аніж жінок», - зазначив посол України у 
Чехії Євген Перебийніс.

Чорногорія дає громадянство 
в обмін на інвестиції

Чорногорія запустила програму 
надання громадянства двом тисячам 
іноземцям в обмін на інвестиції про-
тягом наступних трьох років. Про це 
повідомляє «Reuters» із посиланням на за-
яву чорногорського уряду. Для отримання 
чорногорського паспорта іноземець має 
інвестувати 100 тисяч євро у проекти в 
менш розвинених районах країни або 250 
тисяч - у більш розвинених приморських 
областях, або ж 450 тисяч євро - у про-
екти в столиці країни. На думку влади, 
така практика відчутно сприятиме еконо-
мічному розвитку Чорногорії. «Продаж» 
громадянства практикують уже 13 євро-
пейських країн, зокрема Мальта, Латвія, 
Португалія.

Аеропорти Німеччини виставля-
ють на торги залишені валізи
Німецькі аеропорти проводять 

торги, на яких розпродають залише-
ні пасажирами валізи і сумки, так і не 
затребувані згодом власниками. Про 
це повідомила французька радіостанція 
«France Info». Валізи виставляють на аук-
ціон у закритому вигляді, тому покупці не 
можуть дізнатися, що в них знаходиться. 

Єдиною підказкою для учасників торгів 
є зовнішній вигляд валізи, що й підігріває 
інтерес покупців. Щорічно на торги ви-
ставляють понад чотири тисячі одиниць 
багажу, залишених власниками. 

В Італії зберегли дошки 
з ясел Ісуса

У римській базиліці Санта-Марія-
Маджоре зберігають дошки ясел, у які, 
згідно з євангельською розповіддю, по-
клали Ісуса Христа після його народжен-
ня. Вони розташовані у нижньому вівтарі 
храму, в релiкварiї, розміром два на півто-
ра метра, у золотому саркофазi зi скляни-
ми вiкнами, повідомляє «Експрес». Тепер 
ясла розiбрані. Вiд паломників їх вiдділяє 
спецiальна дерев’яна перегородка. «У 
642 році цю святиню привiз до Рима папа 
Теодор. Він був родом з Палестини, тож 
вирiшив перевезти християнську релiквiю 
зі своєї батькіщини до Риму, щоб ясла не 
зруйнували мусульмани», - розповiв Воло-
димир Шутяк, працiвник паломницького 
центру. До речі, колядки бiля ясел можна 
почути не лише у перiод рiздвяних свят. 
Вони лунають тут навiть улiтку.

У Польщі підвищили 
мінімальну зарплату

Мінімальна зарплата в Польщі під-
вищиться на 7,1 відсотка - до 2250 
злотих (16550 гривень). Працівник на 
низькокваліфікованій посаді отримає «на 
руки» близько 12020 гривень. Крім мі-
німальних місячних окладів, польський 
уряд переглянув і погодинні ставки: з 1 
січня мінімальна валова ставка складе 100 
гривень за годину. Чистими грошима пра-
цівники отримуватимуть близько 73-74 
гривні, пише «Газета по-українськи». Під-
вищення торкнеться й розрахунку роз-
міру вихідної допомоги у разі звільнення 
працівника. Із 2019 року роботодавець 
зобов’язаний буде видавати допомогу не 
більше 15 мінімальних валових зарплат, 
тобто 248,3 тисяч гривень.

Японія ввела податок на виїзд
У Японії почав діяти податок на ви-

їзд з країни. Його сплачуватимуть не 
лише громадяни Японії, але й туристи, 
які залишають країну морем чи літаком, 
повідомляє видання «NHK». Відтепер, 
щоб виїхати з країни, потрібно оплатити 
податок у розмірі $9,2. Цей збір разом з 
іншими включатимуть у ціну зворотно-
го квитка на літак або судно. Це - перший 
податок, який запровадили в країні за 27 
років. Нововведення не стосується тран-
зитних пасажирів, які залишать Японію 
впродовж 24 годин, дітей віком до двох 
років, послів іноземних держав та держав-
них гостей. Уряд очікує, що цей збір що-
річно приноситиме в державну казну 50 
мільярдів єн (приблизно $460 мільйонів). 
Кошти планують витратити на розвиток 
інфраструктури до літніх Олімпійських 
ігор-2020, які відбудуться в Токіо.

Віщий сон допоміг 
американцеві стати багатим
Житель штату Меріленд Річард 

Джойнер вдруге виграв велику суму 
завдяки сновидінням. Американець 
впевнений, що йому сняться віщі сни, бо 
комбінацію цифр, яка принесла йому вже 
другий джекпот, побачив, коли спав, по-
відомляє «UPI». Чоловікові приснилися 
цифри: 4, 8, 5 і 6. Згодом зрозумів, що це 
число «переслідує» його. Кілька разів зу-
стрічав його у документах, з якими працю-
вав. Тоді Джойнер поставив на віртуальні 
перегони, використавши цю комбінацію, 
і виграв $15252. Другий виграш на ці ж 
цифри склав $39697. Річард зізнався: йому 
часто сняться цифри, він їх намагається 
використовувати у по-
всякденному житті.

Гривня - серед найбільш 
недооцінених валют світу

Видання «The Economist» оприлюд-
нило щорічний рейтинг «Індексу Бік 
Мака», який порівнює купівельну спро-
можність валют з урахуванням вартості 
стандартного бургера у мережі «Мак-
Дональдз» по всьому світу. Один із голо-
вних висновків: українська гривня - серед 
найбільш недооцінених валют. Її реаль-
ний курс до американського «зеленого» 
- 9,68 за долар. Тобто, рівень недооцінки 
- 65,2 відсотки. Зараз «Біг-Мак» в Україні 
коштує 54 гривні, а у США - $5,58. «Індекс 
Біг-Мака» розраховують понад 30 років. 
В основі дослідження - ціна бутерброда 
«Біг-Мак» із «МакДональдз». Пояснюють 
це тим, що на собівартість «Біг-Мака» в 
«ідеальному співвідношенні» впливають 
ціни на основні продукти, середній рівень 
зарплати в тій чи іншій країні, транспортні 
й податкові витрати. У підсумку йдеться 
про узагальнений «споживчий кошик», на 
основі вартості якого визначають «реко-
мендований» обмінний курс валют.

Україна - у списку 
«гібридних демократій» 

Україна посіла 84 місце у рейтингу 
«Індекс демократії-2018», залишив-
ши за собою статус «гібридної демо-
кратії». Рейтинг уклало видання «The 
Economist», передає «Радіо Свобода». 
Серед країн Східної Європи Україна посіла 
17 місце, отримавши, як і торік, 5,69 балів 
із 10. У рейтингу за 2017 рік Україна разом 
з Чорногорією посідала 83-84 місця. Росія, 
що належить до «авторитарних режимів», 
втратила одразу дев’ять позицій у рейтин-
гу і опинилася на 144-му місці. 
«Томос» - головне слово 2018 року

Головним словом 2018 року став 
грецький релігійний термін «томос». 
Уперше в українському публічному про-
сторі слово «томос» з’явилося у квітні 
минулого року, коли президент Петро По-
рошенко попросив парламент підтримати 
його звернення до Вселенського патріарха 
щодо надання томосу про Українську по-
місну автокефальну церкву, повідомили 
укладачі словника сучасної української 
мови та сленгу «Мислово». Також претен-
дентами на звання слова року були: «євро-
бляхи», «безкарність», «агресія», «воєнний 
стан» і «новачок». «Мислово» обирає слово 
року вже вшосте. У 2013 році ним став «єв-
ромайдан», у 2014-у - «кіборги», у 2015-у - 
«блокада», в 2016-у - «корупція», у 2017-у 
- «безвіз».

Скільки грошей переказали
 додому заробітчани?

Обсяг приватних переказів в Україну 
з-за кордону у третьому кварталі 2018 
року склав $2,737 мільярдів, що на 10 
відсотків більше, ніж за аналогічний 
період позаминулого року ($2,466 мі-
льярдів). Про це свідчать дані кварталь-
ної статистики НБУ. За даними Нацбанку, 
за 9 місяців минулого року обсяг переказів 
склав $8,160 мільярдів, що на 22,6 відсо-
тків більше, ніж за січень-вересень 2017-го 
($6,653 млрд.). Найбільше переказів надій-
шло з Польщі - $914 мільйонів. Далі йдуть 
Росія ($238 млн.), США ($226 млн.) і Чехія 
($217 млн.).

Які продукти подорожчають?
У цьому році українцям слід очікува-

ти на подорожчання м’яса, картоплі та 

чорного хліба. Ціна на м’ясо зросте на 10-
12 відсотків, а на картоплю - 30 відсотків, 
заявив глава Асоціації постачальників 
торговельних мереж Олексій Дорошенко, 
пише УНН. «Вартість чорного хліба також 
підскочить. Він уже коштує дорожче, ніж у 
країнах Східної Європи. З цим нічого зро-
бити не можна, бо імпортувати хліб ніхто 
не буде», - зазначив експерт. І додав: через 
проблеми з сировиною є ймовірність по-
дорожчання й на молочних продуктів. Та-
кож зросте вартість гречки, манної, перло-
вої, ячної та кукурудзяної круп. Єдине, що 
може подешевшати, - це пшоняна крупа, бо 
вона зараз коштує майже як рис.

Торік на оренду житла нардепи 
отримали 40,6 мільйонів

Із 423 нардепів 172 отримують ком-
пенсацію на оренду житла в Києві - це 
41 відсоток. Торік з держбюджету для 
цього виділили 40,6 мільйонів гривень. 
На ці гроші можна було б збудувати учет-
веро більше житла для переселенців із 
Донбасу, пише «Слово і діло». Або ці міль-
йони покрили б одну річну мінімальну 
пенсію за 2018 рік для 2403 українських 
пенсіонерів. Сумарно кожен пенсіонер міг 
би отримати по 16910 гривень. Найбільше 
відшкодування за оренду житла отримали 
нардепи з фракції «БПП» - 13,8 мільйонів. 
Із «Народного фронту» - 9,7 мільйонів. По-
зафракційні - 5,8 мільйонів. 

Трудові ресурси: 
ми їх найшвидше втрачаємо
У 2019 році Україна втратить май-

же 1,5 відсотків трудових ресурсів. 
Фактично, наша країна очолює рей-
тинг із найшвидшої втрати трудових 
ресурсів, повідомляє «РБК-Україна» з 
посиланням на огляд «Global Economy 
Watch» консалтингової компанії 
«PricewaterhouseCoopers». Як відзна-
чається в огляді, у 1999 році скорочення 
працездатного населення спостерігалося 
лише у 16 країнах світу. У 2018 році таких 
країн було вже 39. При цьому скорочення 
трудових ресурсів спостерігається у всіх 
23 країнах регіону Східної Європи, куди 
входить й Україна. 

«Укрзалізниця» порахувала 
«зайців» у електричках

30-50 відсотків пасажирів примісь-
ких електричок їздять без квитків. Про 
це розповів керівник «Укрзалізниці» Єв-
ген Кравцов у інтерв’ю «Цензору». «Зараз 
працюємо над програмами зі збільшення 
кількості пасажирів, які платять за проїзд, 
це - системний контроль, відеофіксація та 
інше», - зазначив він. Але, якби всі пасажи-
ри повністю сплачували за проїзд, це б не 
покрило і половини збитків від примісь-
ких перевезень. «Річ у старому рухомому 
складі та низьких тарифах, які не дають 
змогу виділити кошти на його оновлення, 
бо всі гроші йдуть на обслуговування», - 
поскаржився Кравцов. За його словами, 
приміські перевезення збиткові майже на 
шість мільярдів гривень.  

Українські ґрунти 
втрачають родючість 

За останні 20 років середній вміст гу-
мусу в українських ґрунтах знизився із 
3,5 до 3 відсотків, повідомив Олександр 
Іващенко - головний науковий співро-
бітник Інституту біоенергетичних куль-
тур і цукрових буряків НААН України, 
передає «Агробізнес сьогодні». «Втрати-
ли господаря лісозахисні смуги на полях, 
і внаслідок подорожчання газу їх інтен-
сивно вирубує населення на дрова. У ре-
зультаті поля втрачають захист від вітрів, 
а ґрунти - від ерозії», - сказав науковець. І 
додав: дедалі більше аграріїв у гонитві за 
прибутками забувають про сівозміни, сі-
ють лише соняшник, ріпак та сою. І часто 
порушують всі агрономічні закони. Екс-
перт вважає: в Україні слід запровадити 
державний контроль за власником землі, 
як це робиться у країнах Євросоюзу.

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Новиниnday.te.ua
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Тернопільський 
поліцейський 
Василь 

Гончарук, помітивши 
злодія викликав 
правоохоронців і 
кинувся сам затримувати 
зловмисника. 

Крадій вирішив пробратися 
у Надставну церкву ввечері 13 
січня.  Старший оперуповнова-
жений карного розшуку облас-
ного управління поліції Василь 
Гончарук відпочивав вдома, 
коли, відкриваючи вікно, по-
чув  на дворі звук битого скла. 
Через декілька секунд шум по-
вторився. Вийшовши на бал-
кон, чоловік побачив невідомо-
го, який намагався проникнути 
до церкви. Реакція розшуківця 
була миттєвою – зателефону-
вав на лінію 102 і допоки їхали 

правоохоронці, кинувся сам за-
тримувати злодія.

 Зловмисник, побачивши 
чоловіка, намагався втекти. В 
цей час на підмогу розшуківцю 
під’їхали патрульні. Підозрю-
ваним виявився раніше нео-
дноразово судимий 57-річний 

житель села Малий Ходачків 
Тернопільського району. У ньо-
го вилучили ломик та ліхтарик.

 За словами зловмисника, до 
церкви він хотів проникнути, 
бо не вистачало грошей, щоб 
добратися додому. До середини 
храму намагався потрапити 

через запасний вхід.  Спочат-
ку розбив вікно, та зрозумів-
ши, що через нього не пролізе, 
спробував зламати металеві 
двері. Проте планам перешко-
дили правоохоронці. 

Згодом слідчі з’ясували, що 
цей чоловік причетний ще до 
однієї крадіжки з храму в сели-
щі Великі Бірки Тернопільсько-
го району. Невідомий проник 
до приміщення вночі, пошко-
дивши вхідні двері. Звідти  ви-
крав близько 1000 гривень з 
двох скриньок для пожертв.

 За даним фактом розпоча-
то кримінальне провадження. 
Дії підозрюваного слідчі квалі-
фікують за частиною 3 статті 
185 ККУ – крадіжка. Право-
охоронці також  перевіряють 
його на причетність до скоєння 
інших злочинів на території ра-
йону. 

Пальне на 10 тисяч гривень 
вкрали з підприємства

Сто шістдесят літрів дизельного палива та 
200 літрів бензину - А-92 викрав невідомий 
із території сільськогосподарського 

підприємства у селі Ігровиця Тернопільського 
району.

 Про крадіжку пального повідомив директор підприєм-
ства. Він заявив, що на територію проник невідомий і шля-
хом пошкодження навісного замка викрав дизпаливо та бен-
зин на суму 10672 гривні.

 У ході оперативно-розшукових заходів сзясувалося, що 
невідоме авто поблизу підприємства бачив один із робітни-
ків. Чоловік запам'ятав номер. За деякий час правоохоронці 
встановили особу крадія. Це - раніше судимий житель Терно-
поля. Він неодноразово притягувався до кримінальної від-
повідальності за майнові злочини. У підозрюваного за пле-
чима вісім судимостей та 23 роки у місцях позбавлення волі.

 Територія підприємства огороджена, але в деяких місцях 
є неконтрольовані проїзди. Одним із них і скористався зло-
чинець. Чоловік позичив MERCEDES Vito у товариша. Заїхав 
на територію і завантажив у транспорт бочку з дизелем. Ще 
одну ємність мав у бусі. Її наповнив бензином.

 Піймали підозрюваного на гарячому, коли він продавав 
дизель водієві фури. Бензин реалізувати зловмисник не 
встиг.

Тернополянина затримали відповідно до статті 208 КПК.
 Йому обрали міру запобіжного заходу - тримання під 

вартою. Триває слідство відповідно статті 185 частина 3 ККУ 
- крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше примі-
щення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпі-
лому.

З початку січня на території краю 
триває позачерговий місячник 
добровільної здачі зброї, 

боєприпасів, вибухових матеріалів 
і спеціальних засобів. Його мета – 
виявити та вилучити з обігу небезпечні 
предмети, які можуть спричинити 
летальні наслідки.

 Впродовж однієї доби близько трьох десят-
ків небезпечних предметів виявили поліцейські 
на Бережанщині.

Як розповів заступник начальника Бережан-
ського відділу поліції Петро Панашій, до право-
охоронців надійшло повідомлення про те, що у 
лісі поблизу села Слов’ятин знайдено  боєпри-
паси. На місце події виїхала слідчо-оперативна 
група.

Правоохоронці виявили 11 снарядів часів 
Другої світової війни та повідомили про знахід-
ку рятувальників. 

До приїзду піротехніків територію огороди-

ли. Небезпечні предмети було знешкоджено у 
встановленому порядку.

 Того ж дня під час санкціонованого обшуку 
в помешканні 59-річного жителя району було 
виявлено арсенал зброї та боєприпасів.  Серед 
вилученого – механізми до різної вогнепальної 
зброї, набої та порох. Наразі правоохоронці вста-
новлюють звідки у чоловіка небезпечні пред-
мети. Відомості за цим фактом поліція внесла 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу 
України - незаконне поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами або вибуховими речовина-
ми.

 Нагадаємо, місячник добровільної здачі 
зброї триватиме до кінця січня. Правоохоронці 
наголошують, що громадяни, які в цей період 
добровільно здадуть зброю, спецзасоби, боє-
припаси чи вибухові речовини, що зберігались у 
них без відповідних на це документів, зможуть 
уникнути кримінальної відповідальності.

За одну ніч святково при-
крашена ялинка в селі Дороги-
чівка Заліщицького району пе-
ретворилася на буденне дерево 
– хтось вночі зняв із неї світлоді-
одну гірлянду і прикраси. Збит-

ки оцінили у тисячу гривень.
 Поліцейські знайшли того, 

хто скоїв крадіжку і зіпсував 
святковий настрій жителям 
села. Виявилося, це 19-річний 
юнак із села Устечко. Молодик 

пояснив, що гірлянду поцупив, 
аби прикрасити власну оселю. 
Але замість свята отримав кри-
мінальне провадження за стат-
тею 185 Кримінального кодек-
су – крадіжка.

Сімейні розбірки
 закінчилися підпалом

Від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення 
волі загрожує 58-річному жителю села Бариш 
Бучацького району. Чоловіка підозрюють 

у вчиненні навмисного підпалу автомобіля, що 
належить колишньому чоловікові його доньки.

 Близько одинадцятої години вечора до співробітників  Бу-
чацького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 
невідома особа здійснила підпал автомобіля «Мерседес», що на-
лежить 33-річному жителю села Бариш. Машина знаходилася в 
дворі будинку власника. На щастя, пожежу вдалося загасити.

 Поліцейські, з’ясовуючи обставини підпалу, запідозрили у 
вчиненні злочину колишнього тестя потерпілого. Родини по-
стійно конфліктували через те, що 33-річний чоловік покинув 
дружину з двома дітьми і фактично не утримував їх. Зі слів під-
озрюваного, саме на його плечі ліг тягар із забезпечення донь-
ки та онуків. Постійні сварки і чвари призвели до кримінальних 
наслідків. 58-річному чоловікові інкримінують частину 2 статті 
194 ККУ. У якості запобіжного заходу підозрюваному обрано ці-
лодобовий домашній арешт.

З’явилося ще 40 потерпілих 
у справі фінансової 

піраміди «Хелікс»
Віддали всі збереження і залишилися ні 

з чим. Триває досудове розслідування 
кримінального провадження, розпочатого 

за частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 209 
ККУ щодо чотирьох осіб, причетних до організації 
фінансової піраміди «Хелікс». Слідчі внесли до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ще 
40 потерпілих. 

 На даний час загальне число осіб, які стали жертвами 
шахрайських схем, становить понад 250 осіб. Остаточної суми 
збитків ще не підраховано, але це десятки мільйонів гривень.

 Як зазначають у слідчому управлінні ГУНП в Тернопіль-
ській області, тривалий процес досудового розслідування зу-
мовлений, насамперед, тим, що багато потерпілих перебува-
ють за межами країни і немає можливості опитати їх, а також 
слідчі досі очікують надходження матеріалів виконання про-
цесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Для виходу на 
пенсію у віці 60 років 

треба мати 26 років 
страхового стажу
Страховий стаж - це пері-

од, за який сплачувались вне-
ски на загальнообов’язкове 
державне соціальне страху-
вання у розмірі не менше мі-
німального. Саме наявність 
необхідних років страхового 
стажу визначає право особи 
на пенсійне забезпечення.

Період, за який існує забор-
гованість з єдиного соціально-
го внеску, не зараховується до 
страхового стажу.

Із 1 січня 2019 року для ви-
ходу на пенсію у віці 60 років 
необхідно мати 26 років стра-
хового стажу. Щороку кіль-
кість років страхового стажу, 
необхідних для призначення 
пенсії за віком у 60 років, буде 
збільшуватися на один рік, та з 
1 січня 2028 року становитиме 
не менше 35 років.

Для зарахування фізичним 
особам-підприємцям повно-
го місяця до страхового стажу 
необхідно сплачувати єдиний 
соціальний внесок в сумі, не 
меншій мінімального стра-
хового внеску (з 1 січня 2019 
- 918,06 гривень.), та подати 
звітність про нарахування 
єдиного внеску до терито-
ріальних органів Державної 
фіскальної служби. При цьому, 
обов’язок сплати єдиного со-
ціального внеску не залежить 
від факту отримання чи нео-
тримання доходу від підпри-
ємницької діяльності.

Олена БАБІЙ, завіду-
вач сектору забезпечення 

наповнення бюджету 
ТО УПФУ Тернопіль-

ської області.

Врятував Надставну церкву від пограбування

«Роздягнув» сільську ялинку,
 щоб прикрасити власну домівку

Знайшли зброю – несіть в поліцію
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- Пане Олександре, у вас велика роди-
на. Любляча дружина Тетяна. Традицій-
но Різдво ви зустрічаєте разом. Де цьо-
го разу відзначатимете зимові свята?

- Скільки себе пам’ятаю, завжди Різдво 
зустрічаю у Буковелі. Служба Божа в церкві 
в Поляниці... Чогось іншого мені навіть не 
хочеться. Тут - казка, тут особлива атмос-
фера, тут витає дух Різдва. Ця карпатська 
культура, колорит і християнські традиції 
завжди надихають. Іншого місця, щоб так 
відчути все це - немає. Весь світ приїжджає 
у Буковель заради таких відчуттів. То чого 
мені шукати?

- У вас шестеро дітей, дві ваші донь-
ки вже зовсім дорослі. Часто з ними 
спілкуєтесь? У вас теплі стосунки в ро-
дині?

- Звичайно. Моя родина – це моя міць і 
сила. Кожен із членів сім’ї є натхненником 
та опорою для мене. Мої старші доньки, як 
і я в свій час, захопились туристичним біз-
несом. У часи влади Януковича, коли був 
тиск на нас, так само як і зараз, відкрива-
лися надумані кримінальні справи з метою 
«віджати» частинку Буковелю, я ініціював 
їх навчання за кордоном. Як то кажуть - 
подалі від можливих провокацій. Але своє 
майбутнє вони бачать лише в Україні.

Син Олександр працює у Буковелі. Всту-
пив у два українських виші, а ще декілька 
іноземних запросили його на безкоштовне 
навчання до себе. Вчиться в Україні. Одно-
часно постійно думає над подальшим роз-
витком Буковелю. Веде кілька проектів.

Донька Ксенія, їй в січні виповниться 
11 років, у минулому році стала міні-міс Єв-
ропи, зараз пройшла відбір в програму «Го-
лос. Діти». Наймолодший, Олексій, - учень 
першого класу. Каже, що хоче в другий 
клас, бо майже все, чому вчать в першому, 
він знає. Середній син, Стас, навчається у 
дев’ятому класі. На Різдво молодші діти всі 
тут. Приїжджають, за можливості, й старші. 
Тут є мої батько і мама. Така велика родина 
постійно збирається за одним столом.

- Ви з дружиною 18 років разом. Вона 
підтримує вас? Без неї ви могли б досяг-
ти того, що зараз?

- Мені здається, що наше сімейне вогни-
ще ніколи не згасне. Воно лише сильніше 
розгоряється. Родинні зв’язки скріплює не 

кількість інтелекту, а, напевне, розуміння 
одне одного. З Тетяною зустрілися в Івано-
Франківську в 2000-му році. Одразу відчув, 
що дівчина хороша. Вона - біолог. Дуже ро-
зумна. Дружина мене завжди підтримує у 
всіх моїх починаннях.

- Що буває на різдвяному столі в ро-
дині Олександра Шевченка і яких тради-
цій дотримуєтеся?

- Перш за все я дотримуюсь Різдвяно-
го посту. Свою сім’ю я не змушую постити, 
вважаю, що вони самі повинні до цього 
прийти. Щодо святкового столу, то в Різд-
вяний вечір завжди 12 пісних страв: і гри-
бочки, і риба, і горіхи, і мед... 

- Якщо вже говоримо про релігійні 
цінності, про віру, то чи молитесь? Як 
часто?

- Молюся кожного дня вранці та ввече-
рі. Дуже рідко буває, що пропускаю молит-
ви. Але цьому має передувати дуже вагома 
причина.    Ходжу до храму часто, до сповіді,  
до  причастя... Діти рідше ходять. Я їм кажу: 
«Все, що у тебе є, то дав Бог, що ти зробиш 
для інших - для Бога зробиш». Молюсь за 
них і чекаю, щоб самі прийшли до усвідом-
леної віри. 

- Що на різдвяний стіл ставила 
мама, коли Ви були маленьким хлоп-
чиком? Які спогади з дитинства щодо 
Різдва?

- Ну почнемо з того, що я охрестився 
лише в 20 років. Мій батько, до речі, охрес-
тився у 50. Якщо пригадати мамине, то з 
пісних різдвяних страв чогось особливого 
не було. У Коломиї стіл був з року в рік зви-
чайним. Як і в інших родинах в ті часи. Дуже 
подобались бабусині пироги. Любив бабу-
син медівник. Кожних два-три дні бабуся 
завжди щось пекла. На Різдво ми з друзями 
ходили колядувати... Але в той час, коли ра-
дянська система вбивала віру,  духовність, 
вбивала народну пам’ять, традиції, для нас 
це було швидше «заробітком» і розвагою. Я 
любив ці гроші використовувати на пода-
рунки батькам, родині. 

- Розкажіть трошки про свою роди-
ну. Хто найбільше вплинув на вас?

- Мама сорок років пропрацювала вчи-
телем географії, тато - слюсар локомоти-
воремонтного депо в Коломиї, тепловози 
лагодив.

Радянська історія залишила в нашому 
роді кривавий слід: діда, жорсткого у сво-
їх висловлюваннях про радянську владу, у 
1944-му засудили на 25 років, відсидів 12, 
реабілітували у 1956-му. Я у свої 16 років 
прочитав його листи з таборів і присягнув 
собі бути борцем з комуністичним ладом. 
Ще до розвалу радянської імперії, у 1989 
році, будучи студентом університету, ри-
зикуючи, розповсюджував листівки проти 
СРСР, возив їх з Москви, бо лише там їх дру-
кували.

Пам’ятаю, з яким захопленням ми зу-
стріли перший український фестиваль 
«Червона рута»…

- Яку людську чесноту вважаєте 
найважливішою?

- Співчуття, бажання допомагати, бла-
годійність... Адже християнство - це не 
лише віра, а й дія. Благодійність, я пере-
конаний, вимірюється лептою. У кожно-
го своя лепта, і це не обов’язково роздача 
грошей. Якщо Шевченко дав мільйон чи 
десять мільйонів, це не означає, що і ви по-
винні. Якщо у вас є гривня і даєте комусь не 
просто як «відчіпного», а хочете щиро до-
помогти, то отримаєте щось від Бога. Іноді 
й добре слово, щира молитва за ближнього 
цінніші за мільйони. Успішна не та людина, 
яка багато заробляє, а та, яка може щось 
дати іншим...

А ще для себе я збагнув таку істину. На-
ближаєшся до Бога - отримуєш дари. Помо-
лишся щиро - і проблеми зникають.

- Ви відомий меценат і благодійник... 
Можете розповісти про свої благодійні 
програми і проекти?

 - Знаєте, я колись намагався не роз-
повідати про таке. Хоча зараз думаю, що 
про благодійність треба говорити. Це для 
когось може стати прикладом, комусь до-
дасть надії, це звужує поле для неправди 
і маніпуляцій. Щодо своєї благодійності. 
Так, є дещо... Багато про це можна знайти в 
Інтернеті. Є і звіти про роботу нашого бла-
годійного фонду. Це десятки, якщо не сотні 
програм і проектів. Це десятки тисяч лю-
дей. Дітей з ДЦП, з аутизмом, людей з інва-
лідністю, реабілітація та лікування наших 
поранених захисників, родин загиблих, 
допомога на лікування людям, які опини-
лися в безвиході, соціальний табір «Артек-

Буковель», пластові табори, підтримка різ-
них культурних та видавничих проектів...

Звичайно, що я не в змозі за власні ко-
шти всім допомогти, вирішити всі пробле-
ми суспільства, відгукнутися на всі людські 
біди... А звернень щораз більше. Але нама-
гаюся робити все, що в моїх силах і можли-
востях.

Багато соціальних проектів в нас реалі-
зовано й спільно з церквою. В мене є най-
вищі церковні нагороди за благодійність 
та соціальні програми і від Української пра-
вославної церкви Київського патріархату - 
орден Святого Володимира Великого, від 
Папи Римського - нещодавно отримав гра-
моту, раніше - орден Святого Сильвестра, є 
й інші нагороди від церков... 

Я з повагою і людською любов’ю став-
люся до всіх християн, незалежно від того, 
до якої церкви вони ходять, до мусульман, 
до вірних інших релігій, до агностиків чи 
атеїстів.  Я взагалі переконаний, що ми му-
симо любити ближнього як самого себе, 
якщо ми християни. 

- Що ще є для вас щастям?
- Безумовно, моє щастя – це моя роди-

на, це життя за Божими заповідями і успіх, 
який я досягаю, маючи підтримку Бога і 
близьких. Безумовно, повноти щастя не 
може бути, коли живеш в суспільстві не-
щасливих людей... Саме тому я і пішов в 
політику, саме тому і вирішив боротися за 
посаду президента.

Повірте, мені в житті у плані матері-
альному нічого не потрібно. Хто мене знає 
близько, дивуються, що я живу в досить 
скромних, дехто каже навіть аскетичних 
як за своїми статками умовах. У мене не-
має жодного цента вкрадених грошей в 
українського народу чи в Україні, чи десь 
за кордоном. У політику я з чим прийшов, 
з тим і піду. Завжди керуюся словами Лю-
бомира Гузара про те, що «політика є най-
вищою ступінню служіння людям». Мені 
нічого не потрібно від політики, крім до-
брих слів громадян України по завершенні 
політичної кар’єри, крім того, щоб люди на-
вколо стали щасливими і заможними, щоб 
було більше посмішок і радості в житті всіх 
українців. Тому, напевно, щастя - це коли 
всі навколо щасливі.

Інна МАТУШ

Олександр Шевченко про щастя, віру, родинні традиції та інше

Різдво – особливе 
свято для всіх. Кожен 
намагається його 

зустріти у родинному колі. 
Народний депутат України, 
переможець партійних 
праймеріз «Українського 
об’єднання патріотів», 
кандидат у президенти 
України, Олександр 
Шевченко дотримується 
традицій: кожного року 
Різдво зустрічає з сім’єю. 
У Святвечір на столі пісні 
страви. Олександр вже не 
пам’ятає інших місць, окрім 
Буковелю, храму в гірському 
селі Поляниця, де б святкував 
і проводив зимові свята.

“Щастя - це коли всі 
навколо щасливі”
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ЩУР 
(Роки народження: 

1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008)

Народжених у рік Щура 
у 2019 році чекає багато можливостей. 
Астрологи прогнозують успіхи у фі-
нансовому та особистому планах. На 
роботі Щурів можуть очікувати неспо-
діванки. У 2019 році ви можете потра-
пити у незнайоме робоче середовище, 
а ваш творчий потенціал буде скову-
вати відчуття, що ви віддаєте останні 
сили роботі чи певній людині і нічого 
не отримуєте натомість. У наступному 
році Щурам необхідно буде повністю 
визначитися з родом своєї діяльності.

У рік Свині Щур буде дуже багато 
віддавати та займатися благодійністю, 
але добро повернеться йому лише у 
далекому майбутньому. Стосовно осо-
бистого життя, на людей народжених 
під символом Щура чекатиме безліч за-
лицяльників.

БИК
(Роки народження: 

1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997. 2009)

2019 рік Бика не обді-
лить успішністю. Астрологи зауважу-
ють, що в наступному році Бики роз-
ширюватимуть свій вплив та родину. 
Самотнім друзі допоможуть знайти 
другу половинку. Деякі навіть розпро-
щаються з холостяцьким життям та 
створять родину.

Бикам від року Свині також варто 
очікувати і успіхів у фінансовому пла-
ні. Кар'єра та бізнес можуть піти вверх, 
і можна буде перестати хвилюватися 
за кошти. Астрологи радять приділи-
ти більше уваги собі. Щоб багатство та 
достаток вас не засліпили, у наступно-
му році не слід забувати про благодій-
ність.

ТИГР
(Роки народження: 

1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010)

Для Тигрів 2019 рік – 
це час максимальних результатів. Рік 
Свинки стане ідеальним для усіх справ, 
адже усі зусилля будуть винагороджен-
ні. Однак, астрологи застерігають, що у 
наступному році буде невигідно зміню-
вати місце роботи та кидати розпочате. 
Усі справи в 2019 році потрібно буде за-
вершувати.

Надійною опорою у 2019 році для 
Тигрів стане їх друга половинка. Вони 
зможуть не лише знайти своє кохання, 
а й ще раз закохатися у своїх обранців 
навесні. Також у 2019 році Тигр намага-
тиметься не втручатися у події, які не 
стосуються безпосередньо його.

КРОЛИК - КІТ - ЗАЄЦЬ
(Роки народження: 

1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011)

У 2019 році на Кроли-
ків очікуватиме кар’єрний 

ріст, а у бізнесі народженим під симво-
лом Кролика доведеться постійно гра-
ти на випередження та співпрацювати 
з конкурентами. Щоб досягти успіхів, 
знадобиться освоїти нову сферу діяль-
ності та отримати багато нових знань. 
Також у 2019 році астрологи рекомен-
дують проявляти терпимість і не при-
ймати імпульсивних рішень.

Бути обережними Кроликам варто 
і в особистому житті, адже існує шанс 
натрапити на дуже ревнивих залицяль-
ників. Відповідальніше потрібно буде 
поставитися і до здоров’я.

ДРАКОН
(Роки народження: 

1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012)

2019 рік принесе Дра-
конам багато щастя та 

благополуччя. Ви будете більше ра-
діти життю та менше хвилюватися. У 
наступному році активізуються ваша 
впевненість в собі та оптимізм, що до-
зволить досягти висот у кар’єрі та осо-
бистому житті. Також 2019 рік подарує 
шанс знайти нову кращу роботу, освоїти 
цікаву професію та закохатися.

Мрії творчих Драконів легко втілять-
ся в реальність. Уже восени реалізуються 
ваші ідеї, а таланти ви навчитеся вико-
ристовувати вигідно. Якщо Дракон піде 
на ризик та відкриє свій бізнес – отримає 
шанс підняти свої фінанси в гору.

ЗМІЯ
(Роки народження: 

1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013)

У 2019 році у Змій очі-
кується підняття самооцінки та впевне-
ності у своїх можливостях. Завдяки цьо-
му ви зможете піднятися по кар’єрним 
сходам та отримати нову посаду. Астро-
логи радять народженим у рік Змії 
приділяти увагу не лише робочим пи-
танням, а й зовнішньому вигляду. В на-
ступному році відвідуйте більше закла-
дів краси та відпочивайте. Також буде 
не зайвим подбати про своє здоров’я – 
почніть займатися спортом та налагодь-
те харчування.

Наступний рік може стати успішним 
для тих Змій, які запланували змінити 
місце проживання. Астрологи кажуть, 
що у 2019 році ці плани можуть здійсни-
тися та завершитися успіхом. Також у 
2019 році Зміям рекомендується більше 
прислухатися до своїх потреб та не слу-
хати невірних порадників.

КІНЬ
(Роки народження: 

1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014)

2019 рік для Коня ста-
не роком винагород, адже чим більше 
він працюватиме, тим більше отриму-
ватиме вигоди. Гороскоп обіцяє наро-
дженим під символом Коня підвищення 
заробітної плати, підйом кар’єрними 
сходами та багато успіхів у фінансовій 
сфері. Щодо кохання, наступний рік теж 
може стати щасливим для Коня, адже 
згідно гороскопу в 2019 він знайде свою 
другу половинку.

А от за здоров'ям потрібно буде 
слідкувати ретельніше. Більше відпо-
чивайте, харчуйтеся по режиму та не 
забувайте відвідувати огляди лікаря. 
Присвячуйте вихідні собі – займайтеся 
йогою та медитацією, гуляйте на свіжо-
му повітрі.

КОЗА
(Роки народження: 

1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)

У 2019 році астрологи 
радять Козі відмовитися від ліні, щоб 
не втратити масу можливостей для роз-
витку бізнесу. Також народженим під 
символом Кози варто стати більш відпо-
відальнішими та не кидати слова на ві-
тер. На роботі у 2019 році постарайтеся 
показати себе з якомога кращого боку, 
адже вже навесні вас може помітити 
вище керівництво та нагородити кра-
щою посадою чи зарплатнею.

В особистому житті у самотньої 
Кози кардинальних змін не очікуєть-
ся. Звичайно ж, захоплень буде багато, 
але до серйозних стосунків вони так і 
не дійдуть. Можливий роман з колегою 
– бурхливий, але не багатообіцяючий. 
А тим Козам, що мають сім’ю та дітей, 
астрологи пророкують гармонію та 
щастя.

МАВПА
(Роки народження: 

1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016)

Для Мавп 2019 рік обі-
цяє бути щедрим, доброзичливим та 
сприятливим. У вас з'явиться можли-
вість втілити в життя більшість своїх 
мрій. А вдача та щастя підстерігатиме 
вас на кожному кроці. Особливо помітно 
це буде у творчості та особистому жит-
ті. Найвдалішим періодом буде початок 
2019 року. Тоді, ви зможете познайоми-
тися з впливовою людиною, яка допо-
може знайти кращу роботу.

Незаміжніх Мавп чекає зустріч з дру-
гою половинкою. На новій посаді вони 
зможуть зав'язати службовий роман, 
здатний привести до весілля. Також 

представники знаку можуть зіткнутися 
з фінансовими труднощами, але на до-
помогу прийдуть друзі та родичі.

ПІВЕНЬ
(Роки народження: 

1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017)

Якщо Півень в рік Сви-
ні буде спокійним, то удача й успіх у фі-
нансовому та особистому житті йому за-
безпечені. У 2019 році варто бути менш 
агресивним і настирливим, щоб не зруй-
нувати ділові та любовні зв'язки. Хоча, 
деяким Півням, навпаки, не заважає 
проявити ініціативу і наполегливість, 
щоб домогтися коханої людини. 

У 2019 році астрологи радять Півням 
уникати зайвого напруження, щоб не 
погіршувати свій нервовий стан. Краще 
більше уваги приділяти відпочинку та 
здоров’ю.

СОБАКА
(Роки народження: 

1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006)

2019 рік для Собак - це 
спокійний період без за-

йвих хвилювань та проблем. Собаки 
отримають шанс на втілення планів 
та мрій, а все, що Собака хоче досягти 
у робочій та особистій сфері, вдасться 
реалізувати у короткий термін. У 2019 
Собакам рекомендують зосередитися 
на своїх почуттях і не боятися їх вислов-
лювати, це допоможе досягти успіху в 
любовних справах.

Також варто приділити багато уваги 
своєму здоров’ю – відмовтеся від шкід-
ливої їжі, жирного та гострого. Почніть 
займатися спортом та налагодьте ре-
жим харчування.

СВИНЯ
(Роки народжен-

ня: 1947, 1959, 1971, 
1983,1995, 2007)

На тих, хто народився 
у рік Свині, очікує плідний та щасли-
вий період. У коханні, роботі та фінан-
сах спостерігатиметься стабільність. 
А щоб досягти успіхів у суспільстві та 
зав’язати вигідні знайомства, Свинкам 
потрібно буде стати більш активними 
та спритними.

Самотні представники цього знаку 
у 2019 році зустрінуть кохану людину 
і вкладуть щасливий шлюб. Сімейні 
свинки не залишатимуть у біді та під-
тримуватимуть родичів. Однак, займа-
ючись чужими проблемами, слід бути 
обережними та не забувати про своє 
життя. Оберігайте свій організм від пе-
ревантажень та хвилювань, більше від-
почивайте. Астрологи рекомендують 
Свині стати більш оптимістичними та 
радіти дрібницям.

Рік Жовтої Земляної Свині, за китайським гороскопом, стартує 5 лютого 2019 року. Він завершуватиме дванадцятирічний 
цикл східного календаря. Астрологи вважають, що рік миролюбної Свинки стане найсприятливішим для підведення підсум-
ків та вирішення старих проблем. Очікується, що він буде яскравим, активним та творчим. Люди стануть менше замислюва-
тися над завтрашнім днем і більше цінувати сьогодення.

Рік Свині обдаровуватиме успіхами усіх працьовитих та наполегливих, але найбільше фортуна усміхатиметься народже-
ним у рік Мавпи, Тигра, Бика та Змії.

Східний гороскоп для всіх років народження розповість, що ж принесуть вам майбутні 12 місяців.

Східний гороскоп на 2019 рік 
Жовтої Земляної Свині
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Струни серця

На життєвих 
перехрестях

…А рік Новий - це казка для усіх,
І щось чарівне в ньому бути має.
Звучить повсюди щирий сміх,
І радість в серці не вмовкає…
Повірте, вірте в чудеса, 
В добро і дружбу, 
Плекайте помисли ясні… 
Хай рік стане успішним в школі,
Дарує впевненість в собі, 
Свята веселі, танці і пісні…

гніздечкогніздечкоСімейне На фото Максима ОГОРОДНИКА: циганський табір на шкільному новорічному святі у селі 
Шманьківці Чортківського району: Діана Магеровська, Денис Косінський, Денис Огородник, 
Володимир Матвіїв, Юлія Галайда, Світлана Ковальчук, Руслан Коростіль, Христина Роман.

Домісольки, мов сльози, сумно 
падали на підвіконня. За вікном па-
нувала осіння мряка. Анна поралася 
на кухні. Її душа ридала, але цього не 
знав і не бачив ніхто.

Щойно приїхала дочка Галина з 
внучкою Інгою. Дитя наповнило весе-
лим щебетанням та сміхом хату. Сумні 
очі Галини рвали на дрібні шматки 
серце Анни. Щоб не заплакати – мит-
тю відвела  погляд. Згадала її малень-
кою… Таке світле дитя, старанне… 
Золота медаль після закінчення шко-
ли… Червоний диплом… Захист дис-
ертації… Потім заміжжя… 

Артем, майбутній зять, ніколи не 
подобався Анні. Відштовхували заро-
зумілість, пихатість, завищена само-
оцінка. Що дочка в ньому знайшла? 
–  відповіді не було. Не раз згадувала 
той день, коли він  уперше пересту-
пив поріг їхнього дому. Зовнішній ви-
гляд одразу насторожив її, а ще біль-
ше  – те, що з першого разу наважився 
позичити гроші, які так ніколи й не 
віддав. Ні кола, ні двора, думала вона, 
та боялася сказати зайве слово, щоб 
не образити дочку й не зашкодити їй.

Згодом народилась Інга. Радості не 
було меж… Догоджала зятеві як мо-
гла, та скільки вовка не годуй, а його 
в ліс тягне. Нічні клуби… Щосуботні 
відрядження… Усе це насторожувало, 
але терпіла і мовчала – не хотіла сія-
ти між ними смуту, думаючи, що отя-
миться і все якось налагодиться.

Галина ніколи не жалілася, все 
тримала у собі, але шила у мішку не 
сховаєш. Рано чи пізно все таємне 
стає явним. Дочка похвалилася, що 
вони з Артемом хочуть переїхати 
жити до Львова. Його запрошує фір-
ма на роботу  програмістом. Спочат-
ку він поїде сам, а потім, влаштував-
шись, забере її з Інгою. Анна слабо 
вірила і материнська інтуїція таки 
не підвела. Спочатку ніби все було 
гаразд. Щоразу телефонував, при-
їжджав, а потім… усе рідше й рідше, 
заявивши згодом Галині, що вона з 
Інгою житиме у Чернівцях, а він – у 
Львові.

Кожного приїзду влаштовував 
сварки, доводячи Галину до сліз, а 
потім все-таки залишив із дитиною 

напризволяще без жодної копійки. 
Здивуванню Анни не було меж. Як 
можна так підло вчинити з людиною, 
яка відкрила навстіж  любляче серце, 
віддала найкращі роки, подарувала 
донечку – плід їхнього кохання? Все 
це зять одним махом розчавив, стер 
і забув. 

Як Артем потрапив у Львів? Ця 
думка не залишала її, адже не ви-
різнявся занадто високим рівнем 
інтелекту. Такий як усі… Але згодом 
виявилося, що ні. План вибудовував 
давно, знайшовши ту, батько якої був 
керівником фірми.  Шлях до кар’єри 
– відкритий. Артем належав до ка-
тегорії тих, котрі за гріш  продадуть 
власну душу. І він продав… 

Галина довго не могла 
опам’ятатися від глибоких ран, що їх  
підло завдала у спину кохана люди-
на, в очах якої колись вміщався Всес-
віт. Її пожмакана душа кровоточила, 
а розтоптане серце ридало. Ніхто не 
знав, скільки пролила сліз… Свідками 
її відчаю й розчарування були стіни. 
Від болю  задихалась у вакуумі зра-
ди. Чорні думки застелили рядном 
сонце, місяць, зорі… Молодій жінці  
здавалося, що летить у якесь глибоке 
провалля, забувши про все на світі. 
Навічно зупинилася мить, оповита 
темрявою… Та раптом – крик рідної 
кровинки і дрібні сльози, що падали 
їй на щоки, руки...

- Мамусенько,  я тебе люблю! – 

промовляли дитячі вуста.
Руки донечки ніжно гладили во-

лосся і лагідно обіймали за плечі. 
Галина ніби прокинулась і вийшла з 
глибокого трансу, що пожирав усе її 
єство. Вона ожила.

- Ось моя втіха, – прошептала... - 
Як вона без мене? Хіба він вартий на-
шого страждання?

 Вона обійняла маленьке тіло Інги, 
що здригалося й  схлипувало біля неї.

- Ми більше ніколи не будемо пла-
кати, – твердо вирішила Галина. – Ми 
сильні. Ніхто й ніщо не вартий наших 
сліз.

… Минув час. Анна випадково зу-
стріла Артема у центрі міста. Йшов 
неголений, спустошений… Стояла й 
довго дивилась услід. Раптом піді-
йшла його сусідка: 

- Я вас впізнала, – мовила вона. – 
Щойно пройшов ваш зять. Я не раз 
говорила, що він не вартий такої кра-
суні, як ваша дочка. Радійте, що так 
сталося. Все, що робиться, – до кра-
щого. Він давно повернувся до Чер-
нівців. Живе у батьків…

Анна стояла й не могла вимовити 
жодного слова. Куди поділася пиха 
Артема? Чомусь одразу згадала сло-
ва дідуся: «Людина добру терпіти не 
хоче, а біді – мусить». 

Галина зустріла чудову людину. 
Все у дочки добре. Головне, що у неї  
сяють очі. Своє щастя вона вистраж-
дала, виплакала і вимолила.

Про те, що бачила Артема, Анна 
вирішила не говорити. Навіщо три-
вожити минуле? Хай краще зали-
шиться на дні філіжанки недопитої 
кави, яку, дякувати Богу, тільки над-
пила її дочка! 

Дивлячись у вікно, Анна спосте-
рігала, як остання краплина дощу 
впала на тротуар і загубилась у стру-
мочку. Небо розхмарилося… Сонечко 
поволі розплітало коси, торкаючись 
пасмами ніжної, щедрої та  спраглої 
землі.

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м.Тернопіль.

Сокровенне

Невигадане

Ольга якраз вареники діс-
тавала з окропу, як у двері по-
стукали. Спочатку вона подума-
ла, що їй здалося і  продовжила 
мугикати якусь веселу мелодію. 
Обвела поглядом  свою затишну 
кухню. Діти були в своїй кімнаті, 
а Юрасик, її чоловік, сидів уже за 
столом і розливав по глибоких 
креманках сметану. Він любив 
вареники понад усі страви. Так, 
як у тій пісні українській співа-
ється, «Варенички мої, кохані». 
А Оля любила свого чоловіка, 
тому щовихідних готувала його 
улюблену страву. Та коли вдру-
ге постукали, вона, витерши об 
фартух руки, поспішила до вхід-
них дверей квартири. Уже біля 
самого входу почула чиїсь швид-
кі кроки, що збігали донизу.

 – Напевно, помилилися, – по-
думала, і вже хотіла вертатися, 
та почула, що людина, яка була 
за дверима зупинилася і знову 
стала підніматися вверх.

Ольга відчинила двері і по-
бачила під дверима згорточок. 
Вона, нічого не розуміючи, нахи-
лилася, і почула тихенький плач.

–  Дитина! Немовлятко! Де б 
йому тут узятися? Хто поклав на  
холодну цементовану підлогу? 
Питання закрутилися в її голо-
ві, а за мить до слуху долинув 
голос :

– Чого дивишся? Бери! Пере-
дай Юркові. Гуляти знав, обіцяв, 
що залишить тебе і піде до мене, 

а сам – хвіст під себе. Нема його, 
то й дитина мені не потрібна! 

Ольга, наче в тумані, під-
несла голову і глянула на не-
знайомку. Молода, красива 
жінка гнівно щось говорила, а 
Ользі потемніло в очах і задзве-
ніло у вухах. Останніми словами, 
які вона почула, були:

– Він батько, я записала на 
нього!

 І кроки, що віддалялися…
Оговтавшись, Ольга взяла 

немовля на руки, і стояла, як 
вкопана. А тут і Юрко нагодився 
і зі словами.

– То ми їсти будемо?
 Голос його затремтів на пів-

слові.  Восьмирічна Олеся та 
п’ятирічний Марк, які прибігли, 
великими очима дивилися на 
маму.

Ольга зайшла до кімнати, 
розгорнула коцик. Маленька 
рожевошкіра дівчинка, десь 
тиждень від роду, задріботіла 
мініатюрними ніжками. Чоло-
вік і діти нахилилися над нею .

– Мамо, де ти взяла? – не 
стерпіла Олеся.

– Бог послав,  – відповіла 
Ольга. – Підеш до аптеки, я на-
пишу список, що купити, – нака-

зала Юркові. – А ви тихо будьте, 
Софійка хоче спати, – вгамувала 
дітей.

– Софійка! Софійка! – за-
плескав у долоні Марко.

– Так, це ваша сестричка, – 
усміхнулася самими кутиками 
вуст Ольга.

 …Люди поговорили і затих-
ли. Хтось хвалив Ольгу за хрис-
тиянський вчинок, хтось дур-
няв, мовляв, узяла собі клопіт 
на голову – коханчину дитину 
доглядати, а Ольга полюбила 
Софійку, як рідну. Правда, з Юр-
ком стосунки стали холодніши-
ми.

Ні про що його жінка не пи-
тала. Розуміла, що він зробив 
вибір на користь сім’ї, але чи за-
ради неї, чи дітей, не знала, і це 
її мучило.

Але час минав. Діти підрос-
тали, вони старіли. За клопота-
ми і турботами збігало життя. 
Про цю жінку, що народила від 
Юрка дитину і віддала їм, Ольга 
нічого не знала, тільки те, що 
вона виїхала за кордон.

Якось, перед самим Різдвом, 
вони втрьох сиділи в кімнаті 
і дивилися телевізор. Олеся і 
Марко вже створили власні сім’ї 

і мешкали в столиці. А Софійці 
лишень сімнадцять.  Дівчина, 
як сонечко , мила, лагідна та ще 
й з Юрасиковими очима.

 У двері постукали. Щось не-
добре запекло Ользі біля серця. 
Якийсь, наче знайомий звук, 
тривожний. Двері побігла від-
чиняти Софійка. Вона замеш-
калася, тому Юрко поспішив до 
дочки. За ним і Ольга.  В дверях 
стояла стара, змучена жінка 
в кудлатій шапці і поношеній 
шубі.

– Я колись тут залишила, я  
залишила, – вона щось мимри-
ла і сльози котилися по її сірому 
зморщеному обличчі.

– Ви помилися адресою, – 
відповіли вони в один голос. І 
зачинили двері перед непроха-
ною гостею.

– А,  давайте, розкоркуємо 
шампанське! – запропонував 
Юрій.

– В честь чого? – запитала 
Софійка. 

–А просто так!
– Просто так! – підтримала 

чоловіка Ольга…
Раїса ОБШАРСЬКА.

м. Чортків.

Нічний поїзд розпочинав свій двадцяти-
годинний відлік. Помалу набираючи швид-
кість, злегка похитуючи сонних пасажирів, 
він відстукував у пам’яті Ірини спогади трид-
цятирічної давності. Сумніви і протилежна їм 
впевненість переплелись у її голові. Не знала, 
чи правильний зробила вибір, адже минуло 
стільки років. Може, ще не пізно вийти на на-
ступній станції і повернутися назад? Але що 
її чекає вдома? Порожня оселя? Чи 28-річний 
син, якому тепер не до неї – у нього з дружи-
ною тепер і своїх турбот вистачає з синами-
дошкільнятами. Нікому у цьому світі немає 
до неї діла. Хіба… Ігорю. Та це було так давно. 
Колись вона і справді була йому потрібна. А 
тепер? 

Ні на мить не стулила очей, хоч надворі 
царювала глибока ніч. А спогади виринали із 
її пам’яті і здавалося, що це було вчора.

Тоді, 30 років тому, вона разом із подруж-
кою Олею працювала провідником у поїзді. 
Весела і безтурботна була тоді пора. Та лише 
доти, поки не побачила його. Не розуміла, 
що з нею коїться. Ігор, який повертався з 
відпустки у військову частину, де проходив 
службу, весело розповідав молодій провід-
ниці анекдоти. А вона, натомість, щоб смія-
тися, пильно вдивлялася йому у вічі, уважно 
стежила за його губами, за порухом  дужих, 
красивих рук. Він був зовсім не таким, як усі. 
І цю спільну поїздку перетворив для неї на 
справжню казку. Казку із квітами, подарун-
ками, які він купляв на кожній зупинці, і без-
ліччю теплих ніжних слів, яких їй раніше не 
доводилось чути. 

Важкою була мить їхнього розставання. 
Але обоє були впевнені, що це ненадовго. 

Якихось півроку служби в армії – і вони зу-
стрінуться, щоб ніколи не розлучатись. Таку 
обіцянку дали один одному. 

Полетіли листи за листами. З нетерпін-
ням, по декілька разів Ігор перечитував ві-
сточки від коханої, а потім згортав їх і вкла-
дав до лівої кишені – поближче до серця. Та 
в одному з листів ще з перших слів відчув 
холод. Іра щось писала про те, що слово бать-
ків для неї – закон. Що вона кохає його, але 
не може піти проти їх волі і …виходить заміж 
за іншого. Не знає, як це пережив. Армійські 
друзі підтримували і розраджували, як тіль-
ки могли. А він усе робив по інерції. Склада-
лось враження, що це не людина, а ходячий 
робот.

По інерції жила й Іра: прокидалася, го-
тувала сніданок чоловікові, з вимушеною 
усмішкою на устах зустрічала його з роботи. 
Невдовзі у них народився синочок. З його по-
явою Іра з головою поринула у сімейні турбо-
ти. Вона була хорошою господинею, чудовою 
мамою, турботливою дружиною. Складалося 
враження, що ідеальнішу сім’ю годі пошука-
ти. Справді, Ірі гріх було нарікати на Андрія. 
Він пристойно заробляв, залюбки няньчив-
ся із сином. Але між ними не було кохання, 
і якщо спершу Іра переконувала себе, що 
любов прийде згодом, то потім стала помі-
чати, що, крім сина, їх з чоловіком нічого не 
об’єднує.  Вони були зовсім різними. Зрозу-
мівши це аж через десять спільно прожитих 
років, а також дізнавшись, що чоловік зра-
джує її, подала на розлучення. Єдиною втіхою 
у житті був син. Жила для нього, робила все, 
щоб він не був гіршим за інших дітей.

Швидко промайнув час. І ось уже благо-

словляє сина на щасливе подружнє життя. 
Незчулася, як і бабусею стала – син із неві-
сткою подарували їй двійнят-онучат. Ще 
коли були меншими, допомагала їх няньчи-
ти. А відколи пішли у садочок, відчула себе 
непотрібною. Хоч і син з невісткою, і онуки 
безмежно її любили. От і одного з холодних 
зимових вечорів, відчувши себе самотньою, 
чи не вперше у житті зважилася на рішучий 
крок – відшукати Ігоря і бодай здалеку поба-
чити його. Вона ж так перед ним завинила... Й 
стільки хоче йому сказати.

…Поїзд сповільнював хід, відстукуючи 
останні хвилини до її зупинки. Сумніви  і 
далі закрадалися у її стривожене серце. Адже 
тільки ступивши на перон, Іра згадала, що 
у цьому місті вона вперше і не знає, як діс-
татися за потрібною їй адресою. До вечора 
блукала вузенькими вуличками. А коли зна-
йшла будинок, у якому живе Ігор, більш ніж 
півгодини наважувалась підійти до дверей і 
постукати в них. Так і залишалася сидіти на 
сходах, що вели на горище, і, не виспавшись 
вночі, задрімала.

Прокинулась від теплого дотику на своє-
му плечі:

– Іро, це ти? – здивовано дивився на неї 
чоловік. 

Цей погляд вона впізнала б серед тисячі 
інших. Це був він – Ігор, який побачив її, ви-
носячи сміття. 

– Я… – вона хотіла щось пояснити, але він, 
взявши її за руки, сказав: «Заходь. Я так і не 
одружився. Тебе чекав. І… дочекався. Нам з 
тобою є про що поговорити».

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

*       *       *
Ах, Маестро, 
Вона вас кохала…
Ви знали, 
Та іншим - 
Не їй зізнавались…
Вона вашу музику
Слухала, наче молитву.
І білі троянди 
Вам надсилала. 
Ви їх любили - 
Вона про це знала. 
Ви так грали… 
О, Боже, 
Як гарно ви грали! 
Ви і святість, і гріх,
І космічні вітри, 
І життя, й пережите
На ноти поклали…
…Час украв вашу 

молодість, 
Славу, коханих, коханок,
Самотність схилилась
Над білим роялем…
Клавіші сплять…
О, Боже, 
Як гарно ви грали!
Вам сняться софіти,
Шлейф від звабливих
парфумів, 
Оплески,  
Квіти…
Вас пам’ятає
Жінка, схожа на літо…
Надсилає
Троянди у свята. 
Як вони ранять вам душу -
Звідки їй знати?..  
Будите клавіші -
Зітхає мелодія, 
Ангел сумний
Схиливсь до одвірка…  
О, Боже, 
Як гарно ви грали!
Як вас ніжно кохала 
Ця жінка…  

*       *       *
Серед великого світу
шукаєш маленький 

клаптик
для прихистку душі.
Серед бетонних доріг 
шукаєш стежину,
аби відчути
під ногами землю.
Чужі небеса
також сині,
але на Батьківщині 
вони мають  
відтінок ніжності. 
Смуток у далині
тамуєш молитвою
і віриш:
твій Ангел
зітхає разом з тобою. 
Вранці
не хочеш
відпускати сни:
у них ти була собою. 
Увечері
приходять каяття 
і спогади…
Ти ще не знаєш:
якогось дня
станеш птахою, 
аби повернутися
з вирію….

Ольга ЧОРНА.

ЗРАДИ
промовляли дитячі вуста.

Руки донечки ніжно гладили во
лосся і лагідно обіймали за плечі. 

ЗРАДИЗРАДИЗРАДИЗРАДИЗРАДИЗРАДИ
Вакуум 
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БІАТЛОН: гордитися нічим

Експерти Міжнародної 
футбольної обсерваторії 
CIES оприлюднили 

новий рейтинг найдорожчих 
футболістів світу. 

Перше місце в класифікації зберіг 
форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан 
Мбаппе. Його експерти Міжнародної 
футбольної обсерваторії оцінили в 
218,5 млн. євро. Ще одним футболіс-
том, вартість якого перевищила дві 
сотні мільйонів у євровалюті став на-
падник "Тоттенгема" та англійської 
національної команди Гаррі Кейн 
– 200,3 млн. Замкнув трійку лідерів 
гравець ПСЖ бразилець Неймар. 
Його ціна – 197,1 млн. євро.

Вартість відразу 27-и гравців пе-
ретнула позначку в 100 млн. євро. 
Серед них: 16 зірок грають в англій-
ській Прем'єр-лізі, 5 – в іспанській Ла 
Лізі, 3 – в італійській Серії А, 2 – у французькій Лізі 1 та лише 
один – у німецькій Бундеслізі.

Найбільше представництво серед гравців із цінником 100 
млн. євро та більше має Бразилія (6). Далі йдуть Англія і Фран-
ція (по 5), Аргентина, Португалія, Бельгія (по 2), Єгипет, Німеч-
чина, Сенегал, Уругвай та Італія (по одному).

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду опинилися в рейтингу не 
на чільних ролях. Лідер іспанської "Барселони" – сьомий (171,2 
млн. євро), а португалець – лише 19-й та коштує 127,2 млн.

Патріотизмом
 навіть не пахне

У вересні 2018-го на посвяті нових гравців 
збірної України Василь Кравець, Олег Данченко 
та Євген Макаренко співали пісню "Младший 
лейтенант" Ірини Алегрової. Зазвичай футбо-
лісти самі обирають, що співати. Однак такий 
вибір обурив велику кількість уболівальників. 

Також футболісти збірної України Артем Бе-
сєдін та Микола Матвієнко осоромились через 
"лайки" в Instagram. Бесєдін та Матвієнко по-
ставили "вподобайку", яку згодом прибрали, 
на пост відомого російського виконавця Тіма-
ті, в якому той вітає президента РФ з днем на-
родження. У своєму пості Тіматі побажав йому 
"довгих років життя, здоров'я і терпіння", а та-
кож назвав його гідним президентом.

Обшуки та договірні матчі
Правоохоронні органи у червні минулого 

року провели понад 50 обшуків у 9 областях 
України проти організаторів договірних матчів. 
За словами МВС, було задокументовано про-
типравну діяльність 5-х злочинних груп та 35 
футбольних клубів.

До складу злочинних груп увійшли пре-
зиденти футбольних клубів, колишні та чинні 
гравці, арбітри, тренери, комерційні структури 
та громадяни України. Правоохоронці встано-
вили понад 320 осіб, які були задіяні в коруп-
ційних схемах та причетні до вчинення злочи-
нів більше ніж у 57 епізодах.

Корупційні скандали 
президента ФФУ 

Андрій Павелко за 2018 рік став ледь не го-
ловним героєм антикорупційних розслідувань. 
Завдяки соціальним мережам цивільної дружи-
ни голови бюджетного комітету парламенту 
журналісти програми "Наші Гроші з Денисом 
Бігусом" знайшли в Андрія Павелка незадекла-
ровані: житло, Bentley та витрати на 20 мільйо-
нів гривень. У декларації за 2017 рік Павелко не 
вказав жодного об’єкта нерухомості у власності 
чи користуванні. Однак, журналісти програми 
знайшли помешкання, в якому його сім’я  жила 
майже два роки. Це елітна новобудова в центрі 
Києва, вартість оренди якої в місяць складає 17 
тисяч доларів. Всього, за підрахунками журна-
лістів, за три роки в обхід декларування неофі-
ційна дружина Павелка засвітила в соціальних 

мережах витрат на 21 мільйон гривень, не відо-
бражених у декларації нардепа.

Окрім того, журналісти розповідали про збу-
дований Федерацією футболу України за кошти 
УЄФА комерційний завод із виробництва штуч-
ного покриття для футбольних полів. Через 
дискримінаційні вимоги в тендерах цей завод 
отримав майже 100 мільйонів бюджетних ко-
штів.

ФФУ під керівництвом Павелка через 
компанії-прокладки домоглася збільшення 
вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ 
на 20%, завдяки чому освоїла 1,5 мільйона до-
ларів. Щоб спростувати підозри ЗМІ було навіть 
знято фільм, однак він тільки підтвердив зви-
нувачення. 

Загалом ця історія триває вже надзвичайно 
довго й Павелко, схоже, й не збирається здава-
тися. На жаль, в Україні багато антикорупційних 
розслідувань, однак справи практично нічим не 
завершуються. Зокрема, наприкінці осені стало 
відомо, що Генеральна прокуратура України не 
відкривала кримінальних проваджень проти 
президента Федерації футболу України Андрія 
Павелка. Також не має претензій до Павелка і 
Національне агентство з питань запобігання 
корупції. Перевірка декларацій президента за 
2015-2017 роки зупинена. Не фігурує Павелко 
в справах, якими займається НАБУ. Підтвердила 
і національна поліція України: інформація про 
будь-яке притягнення до кримінальної відпові-
дальності відсутня. 

Нацизм на трибунах
Матчі чемпіонату України відверто не ра-

дують своєю відвідуваністю. Однак навіть не-
велика кількість вболівальників може спро-
вокувати скандал. Зокрема, під час поєдинку 
"Десна" – "Ворскла" в 10-му турі УПЛ в об'єктив 
телекамер потрапили кілька осіб з гостьового 
сектора. Вони були одягнені в футболки із зо-
браженням Адольфа Гітлера.

Полтавська "Ворскла" розцінила поведін-
ку фанатів, які одягли футболки з Гітлером на 
матч чемпіонату України, як провокацію.

Звісно, що контролювати вчинки всіх людей 
під час матчу неможливо. Однак такі дії можуть 
спровокувати дискваліфікації стадіонів. Яскра-
вим прикладом є історія з "Ареною Львів", на 
якій заборонили проводити матчі на кілька ро-
ків. Так само неодноразово карали й НСК "Олім-
пійський".

Український боксер Віктор Сла-
вінський, який виступає в напівлег-
кій вазі (до 57,2 кг) вийшов у ринг на 
вечорі боксу в Лос-Анджелесі. Його 
4-раундовий  поєдинок з 30-річним 
мексиканцем Анхель Монрреалем був 
зупинений вже в першій трихвилинці. 
Причина - технічне рішення, виклика-
не випадковим зіткненням головами, 
після чого вони не могли продовжу-
вати бій. В такому випадку перемога 
присуджується суддями, але тут боксе-
ри не встигли показати свою перевагу, 
тому бій завершився внічию. Для Сла-
вінського це був восьмий поєдинок на 
профі-рингу. Попередні сім він виграв, 
чотири рази - достроково.

УЄФА оприлюднив підсумки голо-
сування за символічну збірну 2018 
року. До неї потрапили: воротар Марк-
Андре Тер Штеген ("Барселона"); захис-
ники: Марсело, Рафаель Варан, Серхіо 
Рамос (усі - "Реал"), Віргіл ван Дейк ("Лі-
верпуль"); півзахисники: Нголо Канте, 
Еден Азар (обидва - "Челсі"), Лука Модріч 
("Реал"); нападники: Кріштіану Роналду 
("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барсело-
на"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Новим головним тренером збір-
ної України з боксу стане Леонід Ло-
ївський, відомий роботою з "Укра-
їнськими отаманами". На посаді 
головного тренера він змінить Дмитра 
Сосновського, який тренував команду 14 
років. Раніше Лоївський очолював збірну 
Азербайджану. З 1997 по 2007 і з 2015 по 
2016 роки він працював головним трене-
ром молодіжної команди України. Також 
співпрацював з "Українськими отамана-
ми" під час їхнього виступу у Всесвітній 
серії боксу.

Всеукраїнське об’єднання тренерів 

з футболу на гала-церемонії нагоро-
дило найкращих своїх наставників. 
Найкращим тренером команд УПЛ став 
Володимир Шаран з "Олександрії". Він 
зумів випередити тренера "Шахтаря" 
Паулу Фонсеку та наставника "Динамо" 
Олександра Хацкевича. Також нагороди-
ли Руслана Костишина (найкращий тре-
нер у Першій лізі), Андрія Донця (Друга 
ліга), Василя Гречаного (аматори) та 
Сергія Швеця (студенти).

Збірна України з хокею розпочне 
виступ на міжнародному турнірі в бро-
варському "Терміналі" матчем проти 
Польщі. В період з 7 по 10 лютого під-
опічні Андрія Срюбка, для якого це між-
народне вікно буде дебютним в якості 
головного тренера, також зіграють з Ру-
мунією. Розклад матчів збірної України 
з хокею на міжнародному турнірі: 7 лю-
того, Польща – Україна, 19:00; 8 лютого, 
України – Польща, 18:00; 9 лютого, Поль-
ща – Румунія, 13:00; 10 лютого, Румунія 
– Україна, 13:00.

Турнір в Броварах стане частиною під-

готовки національної команди до чемпіо-
нату світу-2019 в Дивізіоні IB, який при-
йме Естонія. На світовій першості Україну 
чекає зустріч з Японією, Румунією, Естоні-
єю, Нідерландами і Польщею.

Міжнародною федерацією пара-
пауерліфтингу Мар'яну Шевчук ви-
знано "Кращим пауерліфтером 2018 
року". Запорукою номінації на цей титул 
став її рекордний виступ на чемпіонаті 
Європи у м. Берк-сюр-Мер, Франція, де 
українська спортсменка, піднявши 130,5 
кг у жінок у ваговій категорії до 55 кг, 
отримала золоту медаль та тріумфаль-
но побила рекорд світу. Мар’яна Шевчук 
– єдина з жінок, хто був номінований на 
цей почесний титул.

Резонансні  футбольні 
скандали минулого року

3-й етап. Нове Мєсто, Чехія
20 грудня - Бо виграв спринт. Підручний - 19-й
21 грудня - 4 українки потрапили до ТОП-20 у спринті. 
22 грудня - Підручний потрапив у квіткову церемонію в 

гонці переслідування. Валя Семеренко фінішувала за крок 
від неї.

23 грудня – Українці та українки невдало провели мас-
старт.

4-й етап. Обергоф, Німеччина
10 січня - Віта Семеренко потрапила у квіткову церемо-

нію спринту.  
11 січня - Українці провалили спринт.
12 січня - Меркушина покращила результат в персьюті на 

16 позицій. 
12 січня - Норвежець Бо виграв гонку переслідування, 

українці в ТОП-20 не потрапили
13 січня - Жіноча збірна України втретє поспіль стала 

восьмою в естафеті, а чоловіча збірна зовсім не фінішувала.

Парад футбольних 
мільйонерів

АРЕНА
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UA:Перший
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
09.30, 11.50, 13.45, 15.10, 16.50, 22.05, 

23.20, 03.05 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
12.00 Д/с “Аромати Шотландiї”.
13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с “Цiкаво.com”.
16.20 Лайфхак українською.
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00 Разом.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/с “Пригоди Остiна Стiвенса”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45 UA:Бiатлон. Студiя.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.45 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Свiтло.
04.30 Своя земля.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.00, 05.20 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05 “Мiняю жiнку 6”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.45 Т/с “Маршрути долi”.
21.45, 04.35 Т/с “Шлях у порожнечу”.
22.45 “Грошi”.

Iíòер
01.00, 01.35 “Речдок”.
02.15 “Три сестри”.
03.20 “Концерт Олi Полякової”.
03.35, 09.30, 18.00, 19.00 “Стосується 

кожного”.
04.20 “Подробицi” - “Час”.
04.30 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
05.05, 05.10 “Top Shop”.
05.40, 22.50 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з Iнтером.
11.30, 12.25 Х/ф “Брехун, брехун”.
13.50 Т/с “Абатство Даунтон”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
17.40 Новини.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.35 Т/с “Я - охоронець. Помилка в 

програмi”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

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

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.25 Х/ф “Геракл: Народження 

легенди”.
16.40 Х/ф “Конан-варвар”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с “Розтин покаже”.
22.35 Свобода слова.
00.40 Х/ф “Стражi порядку”.
02.20 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.00, 05.55, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
06.55, 19.05 Хата на тата.
09.00 Холостяк.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.30, 01.00 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.40 Х/ф “Не пiдганяй кохання”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
03.10 Абзац.
04.50, 06.30 Kids` Time.
04.55 Х/ф “Маленький вампiр”.
06.35 Х/ф “Нiккi, диявол молодший”.
08.10 Х/ф “Хеллбой: Герой з пекла”.
10.45 Х/ф “Темний лицар”.
13.50 Х/ф “Солдат”.
15.50 Ревiзор.
18.35 Пристрастi за Ревiзором.
21.00 Х/ф “Свекруха - монстр”.
23.00 Х/ф “Мiж небом i землею”.

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

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-

года на курортах.
08.15, 13.35 Про вiйсько.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

полiтичних подiй.
13.10 Акцент.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
23.40 Агрокраїна.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

02.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00, 03.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємна любов”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Легенда: Гробниця дракона”.
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.25 “Вiрю не Вiрю”.
14.25 “Орел i решка. Морський сезон”.
15.25, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 Х/ф “Версальський роман”.
01.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 04.50 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Володя великий, Володя 

малий”.
07.00 Х/ф “Слiдопит”.
08.50, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
09.25 Х/ф “Право на пострiл”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.40, 16.50, 03.25 “Речовий доказ”.
21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Х/ф “Бiй мiсцевого значення”.
01.40 “Легенди бандитського Києва”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Невидима сестра”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.

13.00 Рятiвники.
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

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

лодька.
16.00, 01.00 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Зiрконавти.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Країна У.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

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

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

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 14.00 Правда життя.
09.25 Природа сьогодення.
10.15 Незвичайнi культури.
11.05, 00.35 Наслiдки.
12.00 Iлюзiї сучасностi.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Таємницi Другої свiтової.
16.05, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
17.05 Дивовижний Всесвiт.
18.00 Фестивалi планети.
18.55 Секретнi територiї.
20.45 Фантастичнi iсторiї.
22.35 Як створити планету.
01.35 Мiстична Україна.
03.05 Професiя - альфонс.
03.55 Прокляття Че Гевари.
04.40 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
05.25 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Мiцний горiшок”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.25 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.35 “Зiркове життя”.
12.15 Х/ф “Тримайся, козаче!”
13.30 Х/ф “Серед шулiк”.
15.25 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
17.15 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 02.05 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Ключi вiд неба”.
00.25 “Позаочi”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.20, 18.15 “Спецкор”.
10.00, 18.50 “ДжеДАI”.
10.40 Т/с “Стоматолог”.
14.45 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
16.15 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 5”.
01.00 “Секретнi файли 2”.
01.45 Х/ф “Акулячий торнадо 5: Глобаль-

не роїння”.
03.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 01.20 Мамареготала.
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
12.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
14.40 М/с “Сiмпсони”.
18.00 Т/с “Куратори”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Х/ф “Детоксикацiя”.
22.20 Т/с “Унiвер”.
02.55 Оттак мастак!
04.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.35 Велоспорт (трек). Кубок свiту. 

Кембрiдж.
01.30, 10.00, 15.15 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 12.15, 

20.05 Тенiс. Australian Open. День 8.
15.45, 22.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Закопане. Чоловiки. 
HS 134.

17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг. 
Жiнки. Мас-старт.

17.30 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг. 
Чоловiки. Мас-старт.

18.00 Снукер. “Мастерс”. Лондон. Фiнал.
19.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 

“Чикаго” - “Вашингтон”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00 Топ-матч.
06.10 МЮ - Брайтон. Чемпiонат Англiї.
08.10 Фiорентiна - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
10.15 Хаддерсфiлд - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
12.05 Наполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Рома - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55 Live. Дженоа - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55, 05.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.50 Арсенал - Челсi. Чемпiонат Англiї.
20.40 Iсландiя - Швейцарiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
22.45 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.40 Рома - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
01.25 Фулхем - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
03.15 Бельгiя - Нiдерланди. Контрольна 

гра.

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

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

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

09.30 “Легiон. Хронiка Української Галиць-
кої армiї 1918-1919”.

10.30 “Срiбна земля. Хронiка Карпатської 
України 1919-1939”.

12.00 “Золотий вересень. Хронiка Галичи-
ни 1939-1941”.

13.15, 14.30, 04.05 РадiоДень.
13.45, 15.10, 19.00, 23.20, 03.05 Погода.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.20 “Сiч”.
15.55 Розсекречена iсторiя. Спецвипуск.
16.55 UA:Фольк.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.20 Концертна програма з Будинку 

звукозапису Українського радiо 
“Од синього Дону до сивих Карпат”.

21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.
22.45 Складна розмова.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Свiтло.
04.30 Своя земля.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 05.25 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.45 Т/с “Маршрути долi”.
21.45, 01.00 Т/с “Шлях у порожнечу”.
22.45 “Одруження наослiп 5”.
01.55 “Правдива iсторiя блудницi”.

Iíòер
05.40, 22.50 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 “Новини”.
07.10, 08.10 Ранок з Iнтером.
09.20 Х/ф “007: Завтра не помре нiколи”.
11.50, 12.25 Х/ф “007: Людина iз золотим 

пiстолетом”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.25 “Речдок”.
17.40 Новини.
18.00, 19.00, 03.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.35 Т/с “Я - охоронець. Помилка в 

програмi”.
02.05 “Три сестри”.

04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.05, 17.40 Антизомбi. Дайджест.
12.05, 13.20 Х/ф “Стражi порядку”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.50, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.20 “На трьох”.
23.30 Х/ф “Широко крокуючи”.
00.50 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.05, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
06.00, 19.10 Хата на тата.
08.50 Холостяк.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.30, 00.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.40 Х/ф “Осiннiй вальс”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.35 Абзац.
06.25, 07.45 Kids` Time.
06.30 М/с “Лунi Тюнз шоу”.
07.50 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.20 Х/ф “Бiзнес заради кохання”.
13.10 Х/ф “Мiж небом i землею”.
15.00 Х/ф “Свекруха - монстр”.
17.00 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
22.50 Х/ф “Листоноша”.
02.15 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.

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

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

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

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

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

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

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

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

03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємна любов”, 11 i 12 с.
23.20 Без панiки.
23.50 Вечеря з Президентом, ч. 1.
00.45, 02.10 Т/с “CSI: Маямi”.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.25 “Вiрю не Вiрю”.
14.25 “Орел i решка. Морський сезон”.
15.25, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 Х/ф “Рiдна дитина”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вершник без голови”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.45, 16.50, 03.20 “Речовий доказ”.
21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.40 “Легенди бандитського Києва”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Йосип: Володар снiв”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Рятiвники.
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

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

лодька.

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

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

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

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

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.50 Природа сьогодення.
09.50, 18.15 Незвичайнi культури.
10.40 Наслiдки.
11.40 Iлюзiї сучасностi.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.35 Таємницi Другої свiтової.
15.55, 21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
16.50, 22.40 Дивовижний Всесвiт.
17.45 Фестивалi планети.
18.45 Секретнi територiї.
20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.35 Мiстична Україна.
02.15 Таємницi дефiциту.
04.40 Iсторiя українських земель. Одеса.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.10 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
12.25 Х/ф “Вiрна рука - друг iндiанцiв”.
14.15 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
16.05 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 01.50 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Т/с “Пiдкидьок”.
00.20 “Позаочi”.
01.10 “Академiя смiху”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Атлантида 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55 Вiдеобiмба.
13.35 Х/ф “Люта планета”.
15.10 Х/ф “Зламана стрiла”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 5”.
01.00 “Секретнi файли 2”.
01.45 “Облом.UA”.
05.10 Т/с “Вуличне правосуддя”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 12.30, 01.45 Мамареготала.
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.35 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
14.40 М/с “Сiмпсони”.
18.00 Т/с “Куратори”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Х/ф “Шакал”.
22.55 Т/с “Унiвер”.
03.25 Оттак мастак!
04.15 Чистоплюї.
05.05 Роздовбаї.

ªâроñïорò
23.30, 14.30, 22.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Рупольдiнг. Жiнки. Мас-старт.
00.00, 19.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Рупольдiнг. Чоловiки. Мас-старт.
00.35 Тенiс. Australian Open. День 8.
01.30, 10.00, 13.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.15, 20.05 

Тенiс. Australian Open. 1/4 фiналу.
13.30, 18.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Закопане. Чоловiки. 
HS 134.

15.00 Снукер. “Мастерс”. Лондон. Фiнал.
17.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Базель. 

Конкур.
22.30 Автоперегони. Формула E. Сантьяго. 

Прев`ю.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 17.55 “Європейський weekend”.
06.45 Хаддерсфiлд - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
08.30 Наполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Фулхем - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
12.05 Дженоа - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Атлетiко - Монако. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55 Live. Шахтар - Хайдук. Контрольна 

гра.
18.40 Топ-матч.
18.50 МЮ - Брайтон. Чемпiонат Англiї.
20.40 Iспанiя - Англiя. Лiга Нацiй УЄФА.
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.40 Ювентус - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
01.25 Арсенал - Челсi. Чемпiонат Англiї.
03.15 Польща - Чехiя. Контрольна гра.
05.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê
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22 січня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

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

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

09.30 Т/с “Елiза”.
10.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Чiлi”.
12.30 Енеїда.
13.15, 04.05 РадiоДень.
13.45, 15.10, 16.50, 23.20, 03.05 Погода.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 02.35 Тема дня.
19.00, 04.30 Своя земля.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/с “Пригоди Остiна Стiвенса”.
21.25, 02.20 UA:Спорт.
21.45, 03.35 Складна розмова.
22.15 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Нашi грошi.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

01.15, 05.20 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.45 Т/с “Маршрути долi”.
21.45, 01.20 Т/с “Шлях у порожнечу”.
22.45, 00.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
02.10 “Правдива iсторiя блудницi 2”.

Iíòер
05.30, 22.50 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
11.50, 12.25 Х/ф “007: Шпигун, який 

любив мене”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.30 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.35 Т/с “Я - охоронець. Помилка в 

програмi”.
02.15 “Три сестри”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10, 17.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.35, 13.20 Х/ф “Широко крокуючи”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.45, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.20 “На трьох”.
23.25 Х/ф “Широко крокуючи 3: Право-

суддя одинака”.
01.05 Т/с “У полi зору”.

ÑТБ
05.00, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
05.55, 18.55 Хата на тата.
08.45 Холостяк.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.30, 00.45 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.40 Х/ф “Довгоочiкуване кохання”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.20, 07.40 Kids` Time.
06.25 М/с “Лунi Тюнз шоу”.
07.45 Київ вдень i вночi.
08.45 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.15 Х/ф “Добийся успiху”.
13.10 Х/ф “Бар “Бридкий койот”.
15.10 Х/ф “Нерви на межi”.
17.10 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф “Бiжить по лезу 2049”.
02.00 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

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

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.

07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

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

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

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

03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємна любов”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
23.50 Вечеря з Президентом, ч. 2.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.25 “Вiрю не Вiрю”.
14.25 “Орел i решка. Морський сезон”.
15.25, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Полiт золотої мушки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.45, 16.50, 03.20 “Речовий доказ”.
21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.40 “Легенди бандитського Києва”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Врятувати Землю”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Рятiвники.
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.

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

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

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

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

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

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 14.05 Правда життя.
09.10 Природа сьогодення.
10.10, 17.55 Незвичайнi культури.
11.00 Наслiдки.
12.00 Iлюзiї сучасностi.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.30 Таємницi Другої свiтової.
16.05 Короп: полювання на монстра.
17.00, 22.35 Дивовижний Всесвiт.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
21.45 Вiдчайдушнi рибалки.
00.30 Мiстична Україна.
02.10 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Без сина не приходь!”
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 Мелодрама.
09.30 “Зiркове життя”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Мартин Боруля”.
13.05 Х/ф “Вождь Вiннету: син Iнчу-Чуна”.
14.55 Х/ф “Божевiльний день”.
16.10 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00, 02.15 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Весна”.
01.00 “Позаочi”.
01.45 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.

09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50 “Помста природи”.
14.30 Х/ф “Чорний яструб”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 5”.
01.00 “Секретнi файли 2”.
01.45 “Облом.UA”.
05.15 Т/с “Вуличне правосуддя”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 13.00, 01.20 Мамареготала.
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.55 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
14.45 М/с “Сiмпсони”.
18.00 Т/с “Куратори”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Х/ф “Полiцiя Маямi: вiддiл нравiв”.
22.55 Т/с “Унiвер”.
02.45 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.00 “Дух вiтрильного спорту”.
23.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Закопане. Чоловiки. HS 134.
00.35, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.30, 

15.30, 16.45, 22.30 Тенiс. Australian 
Open. 1/4 фiналу.

01.30, 10.15, 13.15 Тенiс. “Гейм, Шетт i 
Матс”.

13.45 Снукер. “Мастерс”. Лондон. Фiнал.
15.00 Автоперегони. Формула E. Сантьяго. 

Прев`ю.
18.00 Фiгурне катання. ЧЄ. Мiнськ. Пари. 

Коротка програма.
20.00 Фiгурне катання. ЧЄ. Мiнськ. Жiнки. 

Коротка програма.
21.00 Велоспорт. Тур Down Under. 

Австралiя. Огляд.
22.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.35, 03.50 Топ-матч.
06.10 Фулхем - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
08.10 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Шахтар - Хайдук. Контрольна гра.
12.05 Рома - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Тоттенхем - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55, 22.45 “Ситкорiзи”.
16.25 Ювентус - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
18.15 Свiт Прем`єр-лiги.
18.45 Хаддерсфiлд - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
20.40 Францiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
23.15 Наполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
01.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.00 Вулверхемптон - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
04.00 Францiя - Уругвай. Контрольна гра.

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 03.20, 
05.00 Новини.

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

09.30, 11.25, 13.45, 15.10, 16.50, 23.20, 
04.25 Погода.

09.40 Т/с “Таємницi Борго Ларiчi”.
11.35 Д/с “Аромати Чiлi”.
12.30 Енеїда.
13.15, 14.30, 04.30 РадiоДень.
13.55 Д/с “Неповторна природа”.
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Спринт 7,5 км. Жiнки.
16.55 Промiнь живий.
18.20, 03.55 Тема дня.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/с “Пригоди Остiна Стiвенса”.
21.25, 03.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Подорож вiдкритим космосом”.
22.45 Букоголiки.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.30, 11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.45 Т/с “Маршрути долi”.
21.45, 01.00 Т/с “Шлях у порожнечу”.
22.30 “Право на владу”.
01.50 “Грошi”.

Iíòер
05.30, 22.50 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Х/ф “Смертельна помилка”.
11.50, 12.25 Х/ф “007: Мiсячний гонщик”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.30 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Нитки долi”.
00.35 Т/с “Я - охоронець. Помилка в 

програмi”.
02.10 “Три сестри”.
04.15 “Подробицi” - “Час”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

04.30 Студiя Вашингтон.
04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
12.10, 13.20 Х/ф “Широко крокуючи 3: 

Правосуддя одинака”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.50, 21.25 Т/с “Розтин покаже”.
17.40 Антизомбi. Дайджест.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
22.20 “На трьох”.
23.25 Х/ф “Вовк з Волл-Стрiт”.

ÑТБ
04.55, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
05.50, 18.55 Хата на тата.
08.50, 10.50 Холостяк.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.30, 00.25 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
22.40 Х/ф “Лабiринти кохання”.

Íоâий êаíаë
02.55 Зона ночi.
04.35 Абзац.
06.25, 07.45 Kids` Time.
06.30 М/с “Лунi Тюнз шоу”.
07.50 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с “Мелiсса i Джой”.
11.20 Х/ф “Вуличнi танцi”.
13.20 Х/ф “Вуличнi танцi 2”.
15.00 Х/ф “Вуличнi танцi: Всi зiрки”.
17.00 Суперiнтуїцiя.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Вар`яти.
23.00 Х/ф “Сталеве серце”.
01.00 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

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

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

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

16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 По-
года на курортах.

08.15 Я маю право.
09.25, 16.45 Час громади.

10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-
полiтичних подiй.

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

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

03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Таємна любов”.
23.20 Контролер.
23.50 Вечеря з Президентом, ч. 3.
00.45, 02.10 Т/с “CSI: Маямi”.
01.40 Телемагазин.

Ê1
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.25 “Вiрю не Вiрю”.
14.25 “Орел i решка. Морський сезон”.
15.25, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.45 Х/ф “Такi красивi люди”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зникнення”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.25 “Речовий доказ”.
21.30 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.40 “Легенди бандитського Києва”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Шiсть лебедiв”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Рятiвники.
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

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

лодька.

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

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

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

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

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.35, 13.55 Правда життя.
08.45 Природа сьогодення.
09.45 Фестивалi планети.
10.45 Код доступу.
11.45 Iлюзiї сучасностi.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Таємницi Другої свiтової.
16.05, 21.45 Короп: полювання на монстра.
17.00 Як створити планету.
17.55 Незвичайнi культури.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.40 Дивовижний Всесвiт.
00.35 Мiстична Україна.
02.10 Два Миронових.
03.00 Юрiй Нiкулiн.
03.45 Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї.
04.35 Мерилiн Монро.
05.20 Академiк Корольов.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Мартин Боруля”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.10 Х/ф “Захар Беркут”.
12.50, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
14.50 Х/ф “Сiм няньок”.
16.15 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
21.00, 02.15 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
00.45 “Позаочi”.
01.35 “Академiя смiху”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55, 01.50 “Облом.UA”.
13.55 Х/ф “Хмарний атлас”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.40, 23.25 Т/с “Кiстки 5”.
01.05 “Секретнi файли 2”.
03.40 Т/с “Стоматолог”.
05.20 Т/с “Вуличне правосуддя”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 12.20, 00.55 Мамареготала.
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.25 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
14.20 М/с “Сiмпсони”.
17.45 Т/с “Куратори”.
18.50 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Х/ф “Куленепробивний”.
22.00 Т/с “Унiвер”.
02.45 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.35, 04.00 Тенiс. Australian Open. 1/4 

фiналу.
01.30, 04.30, 07.00, 10.15, 13.00 Тенiс. 

“Гейм, Шетт i Матс”.
02.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Пари. 1/2 фiналу.
05.00, 07.15, 09.15, 10.30, 14.00, 16.45, 

22.15 Тенiс. Australian Open. 1/2 
фiналу.

13.30 “Дух вiтрильного спорту”.
15.15, 21.10 Бiатлон. Кубок свiту. Ант-

хольц. Жiнки. Спринт.
18.30 Фiгурне катання. ЧЄ. Мiнськ. Пари. 

Довiльна програма.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Арсенал - Челсi. Чемпiонат Англiї.
07.45, 20.10 “Ситкорiзи”.
08.15 Ювентус - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 МЮ - Брайтон. Чемпiонат Англiї.
12.05 Фiорентiна - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Шахтар - Хайдук. Контрольна гра.
15.55, 18.00 Топ-матч.
16.10 Наполi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Фулхем - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
20.40 Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй УЄФА.
22.45 Дженоа - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
00.35 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат України.
02.20 Хаддерсфiлд - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
04.10 Англiя - США. Контрольна гра.

Ñереда

Чеòâер

23 січня

24 січня
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UA:Перший
06.00 М/с “Гон”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.20, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 03.20 
Новини.

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

09.30 Д/с “Аромати Чiлi”.
10.30, 03.45 Скелетон. Кубок свiту.
11.40 Д/с “Цiкаво. com”.
13.35 Д/с “Неповторна природа”.
14.30 РадiоДень.
15.10, 23.20, 05.45 Погода.
15.25, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
17.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
18.20 Тема дня.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
19.55 Д/с “Пригоди Остiна Стiвенса”.
21.25 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Лайфхак українською.
00.00 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

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

лодарка”.
20.25 “Чистоnews”.
20.35, 22.35 “Лiга смiху”.
00.40 “Мультибарбара”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Х/ф “Ульзана”.
11.50, 12.25 Х/ф “007: Тiльки для твоїх 

очей”.
12.00 “Новини”.
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00, 03.35 “Подробицi тижня”.
02.15 “Добривечiр на Iнтерi”.
05.15 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35, 02.45 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.

05.40, 11.10, 17.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
12.05, 13.20 Х/ф “Любов на трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
16.50 Т/с “Розтин покаже”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Дизель-шоу.
00.30 “На трьох”.
03.05 Великi авантюристи.

ÑТБ
02.25 Т/с “Кандiс Ренуар - детектив iз 

декрету”.
13.10 Т/с “Одружити не можна поми-

лувати”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.00 Хата на тата.
22.45 Х/ф “П`ять рокiв та один день”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.35 Зона ночi.
04.15 Абзац.
06.00, 07.20 Kids` Time.
06.05 М/с “Лунi Тюнз шоу”.
07.25 Суперiнтуїцiя.
13.00, 21.00 Вар`яти.
19.00 Хто зверху? (12+).
23.00 Х/ф “Клони”.
00.45 Т/с “На пiвдень вiд пекла”.
02.30 Служба розшуку дiтей.

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

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

07.12, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

16.55, 17.55, 00.30, 01.10 Погода 
на курортах.

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

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

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

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

03.30 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
10.50, 04.20 Реальна мiстика.
12.50 Т/с “Бабка”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Бабка”.
18.00 Т/с “Таємницi”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Наступить свiтанок”, 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Наступить свiтанок”, 2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Наступить свiтанок”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.25 “Вiрю не Вiрю”.
14.25 “Орел i решка. Морський сезон”.
15.25, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.20 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож”.
00.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.20 Х/ф “Чоловiчi iсторiї”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Нiчний мотоциклiст”.
10.25, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.40 “Речовий доказ”.
21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.40 “Легенди бандитського Києва”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.25 Х/ф “Гiббi”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Рятiвники.
14.00 Х/ф “Диявол носить Прада”.
16.00 М/ф “Рiо 2”.
18.00 4 весiлля.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
20.30 Танька i Володька.
21.00 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
23.00 Х/ф “Агент пiд прикриттям”.
00.45 Панянка-селянка.

01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А. 

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

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

09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон 
i П. Рольником.

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. 
Фроловою i С. Дойком.

16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М. 

Леончук.
18.30 “Пiдсумки” з С. Орловською та М. 

Вереснем.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 13.55 Правда життя.
09.00 Природа сьогодення.
09.50 Фестивалi планети.
10.20, 17.50 Незвичайнi культури.
10.45 Код доступу.
11.45 Iлюзiї сучасностi.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.35 Таємницi Другої свiтової.
16.00, 21.45 Короп: полювання на монстра.
16.55, 22.40 Дивовижний Всесвiт.
18.40 Фантастичнi iсторiї.
20.50 Секретнi територiї.
00.35 Мiстична Україна.
02.10 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Божевiльний день”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Зiркове життя”.
11.10 Х/ф “Лимерiвна”.
12.50, 19.00 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
14.50 Х/ф “Без сина не приходь!”
16.20 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сiм няньок”.
00.20 Х/ф “Приходьте завтра”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 Вiдеобiмба.
15.25 Х/ф “Обман”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.

23.15 “Змiшанi єдиноборства. UFC FS1 74. 
Edson Barboza vs. Kevin Lee”.

01.35 “Облом.UA”.
02.55 Т/с “Стоматолог”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
14.20 М/с “Сiмпсони”.
17.40 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “СуперКопи”.
20.10 Х/ф “Пiанiст”.
23.00 Без краватки (16+).
23.30 Х/ф “Пипець 2”.
01.30 Х/ф “Майстер Тай-цзи”.
03.10 Оттак мастак!
03.55 Чистоплюї.
04.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.15, 01.15, 02.30, 04.00, 05.00, 07.00, 

10.30, 22.30 Тенiс. Australian Open. 
1/2 фiналу.

00.20, 06.00, 14.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Антхольц. Жiнки. Спринт.

08.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Пари. 
Фiнал.

10.15, 13.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
13.30, 17.30, 22.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Саппоро. 
Чоловiки. Квалiфiкацiя.

15.15, 21.05 Бiатлон. Кубок свiту. Ант-
хольц. Чоловiки. Спринт.

16.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 
Чоловiки. Супергiгант.

18.00 Фiгурне катання. ЧЄ. Мiнськ. Жiнки. 
Довiльна програма.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.15 Топ-матч.
06.10 Вулверхемптон - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
08.10 Рома - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Хаддерсфiлд - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
12.05 Удiнезе - Парма. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Галатасарай - Порту. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55, 22.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.25 Iнтер - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Шахтар - Хайдук. Контрольна гра.
20.10, 03.25 Свiт Прем`єр-лiги.
20.40 Бельгiя - Iсландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
23.15 Фiорентiна - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
01.05 “Ситкорiзи”.
01.35 МЮ - Брайтон. Чемпiонат Англiї.
03.55 Iспанiя - Боснiя i Герцеговина. Контр-

ольна гра.

UA:Перший
06.00, 09.30 М/с “Гон”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 03.40 

Новини.
10.10 Д/с “Елементи”.
11.10 Хто в домi хазяїн?
11.40 Сильна доля.
12.40 Х/ф “Десять заповiдей”, 2 с.
14.25, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Переслiдування 10 км. Жiнки.
15.20 По обiдi шоу.
16.25, 02.45 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
17.15 Спiльно.
17.50 Т/с “Iспанська легенда”.
19.20, 04.00 Погода.
19.30 Д/с “Свiт дикої природи”.
20.00 Розсекречена iсторiя. Спецвипуск.
21.25 Концертна програма Беz обмежень.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.10 “Чесно жити i чесно померти. Iгуменя 

Йосифа Вiтер”.
05.00 “Олександра Шулежко. Доля 

праведницi”.
05.35 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 23.25 “Свiтське життя. Дайджест”.
12.15 Т/с “Маршрути долi”.
16.30, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Чистоnews”.
20.25 “Українськi сенсацiї”.
00.30, 02.20 Х/ф “Мiй найкращий ворог”.

Iíòер
05.45 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
06.10 М/ф.
06.40 “Готуємо разом”.
07.45 “Чекай на мене. Україна”.
09.20 “Слово Предстоятеля”.
09.30 Х/ф “Оскар”.
11.15 Х/ф “Велика прогулянка”.
13.50 Т/с “Знайомство з батьками”.
15.50 Т/с “Платня за порятунок”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “007: I цiлого свiту замало”.
23.10 Х/ф “Дот”.
01.00 “Речдок”.
03.20 “Подробицi” - “Час”.
03.50 “Освенцим”.
04.55 Х/ф “Не стрiляйте в бiлих лебедiв”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!

05.25 Факти.
05.45 Бiльше нiж правда.
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.55 Т/с “Розтин покаже”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Хоробре серце”.
22.40 Х/ф “Жанна д`Арк”.
01.40 Секретний фронт.

ÑТБ
06.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Караоке на Майданi.
08.00 Все буде смачно!
09.55 Т/с “Список бажань”.
14.00 Хата на тата.
19.00 Т/с “Два полюси любовi”.
23.10 Х/ф “Довгоочiкуване кохання”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.15 Зона ночi.
05.30 Ревiзор.
08.00 Пристрастi за Ревiзором.
10.30 Хто зверху? (12+).
16.30 Х/ф “Школа супергероїв”.
18.30 Х/ф “Три iкси”.
21.00 Х/ф “Три iкси: Новий рiвень”.
23.00 Х/ф “Крутi стволи”.
02.30 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.15 Кендзьор.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.50, 01.10 По-
года на курортах.

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

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.10, 04.30 Вiдкрита церква.
13.35 Навчайся з нами.
14.30 Континент.
16.10 Я маю право.
16.30 Акцент.
17.10 Стоп корупцiї!

18.10, 00.15 Машина часу.
18.30 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Док. проект.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
02.15 Про вiйсько.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.25 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Таємна любов”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Таємна любов”.
17.10 Т/с “Вище тiльки любов”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Вище тiльки любов”.
22.00 Т/с “Щасливий квиток”, 1-4 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “CSI: Маямi”.
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.10 “Дай Лапу”.
08.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.10 “Ух ти show”.
13.00 Х/ф “Силач Санта-Клаус”.
15.00, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
18.00 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Велика 

бiйка”.
19.25 М/ф “Астерiкс i Обелiкс пiдкорюють 

Америку”.
22.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “7 днiв i ночей з Mерилiн”.
01.50 Х/ф “Вибiр”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Вантаж без маркування”.
07.50 Х/ф “Протистояння”.
11.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.45 Баскетбол. “Матч Зiрок” Суперлiги”.
17.50 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
21.15 Х/ф “22 кулi: Безсмертний”.
23.30 Х/ф “Тiнi в раю”.
01.15 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.25 “Речовий доказ”.
04.20 “Легенди бандитської Одеси”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф “Червона Шапка проти зла”.
12.15 Зiрконавти.
16.15 Х/ф “Агент пiд прикриттям”.
18.00 Танька i Володька.
20.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
02.20 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 12.15 “Ехо України” з М. Гана-

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

“Репортер”. Новини.
10.15, 22.00 “МЕМ”.
11.15, 14.15 “Live”.
13.00 “Споживач” з М. Несмiяновим та 

О. Бунт.
15.00 Концерт.
16.15 “18 мiнус” з М. Ганапольським та 

К. Шангелiя.
17.00 “Кисельов. Авторське”.
18.00 “Кримiнал” з С. Вардою та К. 

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

Залмаєвим.
21.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15 Мiстична Україна. Часовi тунелi.
08.00, 18.10 Скептик.
09.50 Фантастичнi iсторiї.
10.45 Таємницi Другої свiтової.
12.45, 21.00 Освенцiм.
15.30 Природа сьогодення.
17.20 Рiчковi монстри.
23.45 Мiстична Україна.
00.35 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Панi з папугою”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “З любов`ю, Юрiй Нiкулiн”.
10.20 “Невiдома версiя. Дiвчатка”.
11.10 Х/ф “Необдуманий крок”.
13.50 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
15.25 Х/ф “Блакитна стрiла”.
17.10 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
19.00 Х/ф “Скарб Срiбного озера”.
21.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
22.50 Х/ф “Чорний принц”.
00.40 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
02.15 “Позаочi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

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

гнення Срiбного Серфера”.
20.50 Х/ф “Перлини дракона”.
22.20 Т/с “Дiлянка лейтенанта Качури”. 

Фiльм 1. “Iлюзiя полювання”.
02.10 “Помста природи”.
04.35 “Цiлком таємно-2016”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 12.50 Мамареготала.
07.00 М/ф “Аладдiн”.

08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.55 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
14.45 М/с “Сiмпсони”.
18.30 Х/ф “Куленепробивний”.
20.00 Х/ф “Змiнюючи реальнiсть”.
22.10 Comedy Woman.
00.00 Х/ф “Детоксикацiя”.
01.50 Х/ф “Шакал”.
03.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.20 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Саппоро. Чоловiки. 
Квалiфiкацiя.

01.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. 
Чоловiки. Спринт.

02.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 
Чоловiки. Супергiгант.

02.30, 08.00 Тенiс. Australian Open. 1/2 
фiналу.

04.00 Хокей. НХЛ. All Star Skills.
06.30 Тенiс. Australian Open. Хлопцi. Фiнал.
10.15, 12.45 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
10.30, 22.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 

Фiнал.
13.00 Тенiс. Australian Open. Мiкст. Фiнал.
15.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Тронхейм. Переслiдування.
15.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 

Чоловiки. Швидкiсний спуск.
16.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. 

Чоловiки. Переслiдування.
17.15 Санний спорт. ЧC. Вiнтерберг. Жiнки. 

Спроба 2.
18.05 Санний спорт. ЧC. Вiнтерберг. 

Двiйки. Спроба 2.
18.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Саппоро. Чоловiки. HS 137.
19.35 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. 

Жiнки. Переслiдування.
20.00 Автоперегони. Формула E. Сантьяго. 

Прев`ю.
20.30 Автоперегони. Формула E. Сантьяго. 

Квалiфiкацiя.
21.00 Автоперегони. Формула E. Сантьяго. 

Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.05 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
07.50, 11.55, 23.25, 01.30, 03.35, 05.40 

Топ-матч.
08.00 Дженоа - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
09.45, 10.45, 15.40, 22.15 Футбол News.
09.55 Live. Шахтар - Карабах. Контр-

ольна гра.
12.00 Ювентус - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Лiон - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.55 Live. Сассуоло - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
17.55 Арсенал - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
19.40 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй УЄФА.
21.25 Live. Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Шахтар - Карабах. Контрольна гра.
01.45 Сампдорiя - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
03.50 Iталiя - США. Контрольна гра.

П’яòíиця

Ñóáоòа

25 січня

26 січня
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UA:Перший
06.00, 21.25 Розсекречена iсторiя.
06.25, 11.05, 12.55, 16.10, 17.50, 20.45 

Погода.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 03.40 

Новини.
07 . 10 ,  08 . 10 ,  09 . 10 ,  18 . 00  Т/с 

“Справедливi”.
11.15, 12.01 Х/ф “Десять заповiдей”, 2 с.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв 

Голокосту.
13.05 #ВУкраїнi.
13.40, 02.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
14.35 Перший на селi.
15.05, 22.25 Д/ф “Iспит на людянiсть”.
16.25, 02.45 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловiки.
17.15 UA:Бiатлон. Студiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.05 Спецпроект “Голокост. Чи вивчили 

ми уроки iсторiї?”
04.55 Букоголiки.
05.25 Своя земля.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.50, 04.35 М/ф.
07.00 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 “Свiт навиворiт 

8”.
14.45 Х/ф “Царство небесне”.
17.35 Х/ф “Геракл”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 9”.
23.25 Х/ф “Iмла”.
01.45 “Лiга смiху”.

Iíòер
06.00 Х/ф “Не стрiляйте в бiлих лебедiв”.
07.30 Х/ф “Тi, що зiйшли з небес”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
11.50 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.50 Х/ф “Нiколи не говори “нiколи”.
15.25 Х/ф “007: I цiлого свiту замало”.
18.00 Т/с “Велика маленька брехня”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.00 Х/ф “Вчитель музики”.
00.00 “Речдок”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Т/с “Володимирська, 15”.
08.55 Х/ф “Прокляття фараона Тута”.
12.05, 13.00 Х/ф “Жанна д`Арк”.

12.45 Факти. День.
15.15 Х/ф “Хоробре серце”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Повернення Супермена”.
23.40 Х/ф “Шосте чуття”.
01.35 Лабiринт. Мiстика поруч.

ÑТБ
06.55 Моя правда. Ектор Хiменес-Браво.
08.50 Все буде смачно!
10.55 Х/ф “Шкiльний вальс”.
12.50 Х/ф “П`ять рокiв та один день”.
14.50 Т/с “Два полюси любовi”.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.35 Стендап-шоу.
06.35, 08.05 Kids` Time.
06.40 Х/ф “Маленький вампiр”.
08.10 Х/ф “Школа супергероїв”.
10.10 Х/ф “Клони”.
12.00 Х/ф “Солдат”.
14.00 Х/ф “Три iкси”.
16.40 Х/ф “Три iкси: Новий рiвень”.
18.40 Х/ф “Атомна блондинка”.
21.00 Х/ф “Овердрайв”.
23.00 Х/ф “Кур`єр”.
01.10 Х/ф “Сталеве серце”.

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 20.55 Погода 
на курортах.

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

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.05 Медекспертиза.
13.25, 01.15 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 00.30, 04.40, 05.15 Машина 

часу.

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.30 Т/с “Вище тiльки любов”.
13.25 Т/с “Наступить свiтанок”.
17.10 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Доля обмiну не пiдлягає”.
23.00 Т/с “Щасливий квиток”, 5-7 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Щасливий квиток”.
03.15 Iсторiя одного злочину.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Х/ф “Вибiр”.
10.10 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.30, 21.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.15 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”.
00.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Звинувачується весiлля”.
06.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
10.25 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд погонi”.
11.55 Х/ф “Це було в Пеньковi”.
13.45 Х/ф “Позашлюбний син”.
16.45 Х/ф “22 кулi: Безсмертний”.
19.00 Х/ф “Балада про доблесного лицаря 

Айвенго”.
20.50 Х/ф “Чорна стрiла”.
22.30 Х/ф “Охоронниця”.
00.20 Х/ф “Тiнi в раю”.
02.00 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.15 Х/ф “Шiсть лебедiв”.
14.00 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
16.00 М/ф “Гнiздо дракона”.
17.30 М/ф “Книга життя”.
19.15 Т/с “Тут”.
00.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.
09.10, 13.10 “Кримiнал” з С. Вардою та 

К. Трушик.
10.15 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
11.15, 14.15 “Live”.
12.15, 18.00 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
15.00 “Слова i музика” з I. Ратушною та 

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

МÅГА
06.00, 05.00 Бандитська Одеса.
07.00 Мiстична Україна.
07.50, 18.15 Скептик.
09.40 Секретнi територiї.
10.35 Таємницi Другої свiтової.
12.35, 21.00 Освенцiм.
15.20 Природа сьогодення.
17.20 Короп: полювання на монстра.
23.45 Скарб.ua. У пошуках грааля.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Лимерiвна”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Богдан Ступка. Забудьте слово 

“смерть”.
10.20 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
11.10 Т/с “Гетьман”.
14.50 Х/ф “День весiлля доведеться 

уточнити”.
16.35 Х/ф “Рiзнi долi”.
18.30 Т/с “Вогнем i мечем”.
22.30 Х/ф “Небезпечний поворот”.
02.00 “Позаочi”.
02.45 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
12.00 “Шаленi перегони”.
13.00 Т/с “Перевiзник”.
16.55 Х/ф “Обман”.
18.30 Х/ф “Вiдсiч”.
20.20 Х/ф “Янгол-охоронець”.
23.00 “Змiшанi єдиноборства. FOX FS1 74. 

Edson Barboza vs. Kevin Lee”.
01.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.25 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Аладдiн”.
08.00 М/ф “Качинi iсторiї”.
08.50 М/ф “Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички”.
09.30 Х/ф “Пiанiст”.
12.30 Х/ф “Змiнюючи реальнiсть”.
14.30 Х/ф “Полiцiя Маямi: вiддiл нравiв”.
17.00 Х/ф “Безславнi виродки”.
20.00 Х/ф “Iншi”.
22.00 Х/ф “Мама”.
00.00 Comedy Woman.
01.45 Мамареготала.

ªâроñïорò
23.00, 10.15, 13.45 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
23.15, 17.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Саппоро. Чоловiки. 
HS 137.

00.35 Фiгурне катання. ЧЄ. Мiнськ. 
Чоловiки. Довiльна програма.

01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

02.30, 09.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 
Фiнал.

03.00, 21.05 Хокей. НХЛ. Матч всiх зiрок.
06.30 Тенiс. Australian Open. Чоловiки 

Пари. Фiнал.
08.00 Тенiс. Australian Open. 1/2 фiналу.
10.30, 22.00 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. Фiнал.
14.00, 16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ант-

хольц. Жiнки. Мас-старт.
14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
15.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Тронхейм. Переслiдування.
16.30, 20.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ант-

хольц. Чоловiки. Мас-старт.
17.15 Санний спорт. ЧC. Вiнтерберг. Ко-

манди. Естафета.
19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Жiнки. Супергiгант.
20.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Ульрiсехамн. Жiнки. Естафета.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Сассуоло - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Александрiя - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.15 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Ман Сiтi - МЮ. Чемпiонат Англiї.
13.55 ПСЖ - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55 Live. Аталанта - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
17.55 Шахтар - Карабах. Контрольна гра.
19.40 Хорватiя - Iспанiя. Лiга Нацiй УЄФА.
21.25 Live. Лацiо - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.25, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
23.40 К`єво - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Парма - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
03.50 Туреччина - Україна. Контрольна гра.
05.50 Програма передач.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 21 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50 Міська рада інформує     
08.00 Вікно в Америку        
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55 Добрі традиції
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Все, що я бажав на Різдво»
16.00 Провінційні вісті 
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
18.45 Міська рада інформує
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання 
20.00 Єдина країна
20.40 Дім книги 
21.00 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Тигриця Шаоліня» +16 

Віâòороê, 22 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому 
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
0 8 . 3 0  Є д и н а  к р а ї н а                                                                                                                                           

09.15 Бадьорий ранок
09.30 Провінційні вісті
09.50 На гарячому
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Євромакс 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Майстри Шаолінь»  
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Наші вітання
21.20 Добрі традиції
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Болотний диявол» +16 

Ñереда, 23 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16

06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Межа правди
08.30 Відкрита зона
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Провінційні вісті
09.50 На гарячому
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
14.00 Х.ф. «Останній мисливець»  
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
17.00 Відкрита зона
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.45 Міська рада інформує
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Наші вітання
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Кращий із чоловіків» +16  

Чеòâер, 24 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Сім’я від А до Я
08.30 Відкрита зона
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Провінційні вісті
09.50 На гарячому
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година 
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Поріг» 
15.45 Добрі традиції
16.00 Провінційні вісті 
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс
21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф.«Таємничий портал» +18  
Франківськ, 1ч.
22.00 Х.ф.«Застиглі в часі» +16

 П’яòíиця, 25 ñічíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не на-

кажеш» +16
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка

09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Провінційні вісті
09.50 На гарячому
10.45 Бадьорий ранок
11.00 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Ліфт»    
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Наші вітання
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.00 Провінційні вісті
22.20 На гарячому

Ñóáоòа, 26 ñічíя
07.35 Х.ф.«Вічна північ» +16 
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
09.30 Провінційні вісті
09.50 На гарячому
10.00 Єдина країна
10.30 Завтра-сьогодні 
11.00 Про нас       
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55 Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Милий друг»  
14.20 Оголошення.Бюро знахідок
14.25 Тернопільська погода
14.30 Мультфільми
14.50 Дитяче кіно.Х.ф.«Готель для 

собак» 
16.30 Дім книги
16.50 Оголошення.Бюро знахідок
16.55 Тернопільська погода
17.00 Хіт-парад
17.45 Shift. Життя в цифрі
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.05 Тернопільська погода
20.10 Вечір пам’яті диригента, музиканта 

В.Семчишина
21.30 Х.ф. «Піше: між небом і зем-

лею» +16
23.30 Євромакс 

Íедіëя, 27 ñічíя
06.00 Х.ф.«Вічна північ» +16
07.30 Українські традиції
07.45 Бадьорий ранок
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Бадьорий ранок
10.15 Пряма трансляц ія Боже-

ственної Святої Літургі ї  з                                                
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.Х.ф.«Готель для 

собак»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід           
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25 Добрі традиції

16.30 Українські традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Музична програма «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Його мати та я»     
23.45 Час-тайм   

  ТТБ
Поíедіëоê, 21 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33 “Енеїда” 
9.59 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
10.56 Соціальна  
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.30 “Новини”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
15.52 “Українська читанка”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 “Букоголіки”
17.00 “Новини”
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Разом”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.49  19.52 Д/ф “В Україні”
20.18 “Лайфхак українською”
20.30 “Новини”
20.50 “Спільно”
21.23 “Схеми. Корупція в деталях”
22.25 Д/ф “В Україні”

Віâòороê, 22 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 “Енеїда” 
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
10.56 Соціальна  
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.25 Соціальна  
13.30 “Новини”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #МузLove з Любою Морозовою
17.00 “Новини”
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Спільно”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.52 “Разом”
20.18 “Лайфхак українською”
20.30 “Новини”
20.50 “Своя земля”
21.23 “Шахтарська зміна”
22.25 Д/ф “В Україні”

Ñереда, 23 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 “Енеїда” 
9.59 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
10.56 Соціальна  
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.55 Соціальна  
12.59 “Енеїда” 
13.30 “Новини”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
17.00 “Новини”
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Своя земля”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.52 “Шахтарська зміна”
20.18 “Лайфхак українською”
20.30 “Новини”
20.50 “Наші гроші”
21.23 “Складна розмова”
22.25 “Пліч-о-пліч” 

Чеòâер, 24 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 “Енеїда” 
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
10.56 Соціальна  
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.59 “Енеїда” 
13.25 Соціальна  
13.30 “Новини”
14.10 “Світ навколо”
14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 РадіоДень “Життя+” 
16.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
17.00 “Новини”
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Чудова гра”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.52 “Букоголіки”
20.18 “Лайфхак українською”
20.30 “Новини”
20.50 “Складна розмова”
21.23 “Спільно”
22.25 “Наші гроші”

 П’яòíиця, 25 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 “Енеїда” 
10.26 “Світ навколо”
10.30 Д/с “Неповторна природа”
10.56 Соціальна  
11.00 “Wise cow”
11.32 “Розсекречена історія”
12.29 Док.фільм
12.55 Соціальна  
12.59 “Енеїда” 
13.30 “Новини”
14.10 “Світ навколо”

14.15 РадіоДень “Модуль знань” 
14.55 “Світ навколо”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.30 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 Д/ф “Чудова гра”
16.30 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
17.00 “Новини”
17.10 “Світ навколо”
17.14 “Букоголіки”
17.40 “Wise cow”
18.12 Т/с “Еліза”
19.00 “Новини”
19.52 “Пліч-о-пліч” 
20.18 “Лайфхак українською”
20.30 “Новини”
20.50 “Схеми. Корупція в деталях”
21.23 “Своя земля”

 Ñóáоòа, 26 ñічíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.45 Соціальна  
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30 “Українська читанка”
14.05 “Українська читанка”
14.14 “Розсекречена історія”
15.15 РадіоДень “Книжкова лавка. 

ТОП 7”
16.05 Вистава
18.04 Д/ф “Сильна доля”
19.16 “Поза рамками”
119.48 “Лайфхак українською”
20.00 Соціальна   
20.08 “UA: Фольк”
21.00 #МузLove з Любою Морозовою
21.30 #NeoСцена з Олегом Вергелісом
22.00 Д/ф “Сильна доля” 

Íедіëя, 27 ñічíя
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Хто в домі хазяїн?”
10.04 “Чудова гра”
10.34 Д/с “Неповторна природа”
11.04 Д/с “Таємниці підводного світу”
11.34 “Енеїда” 
12.30 “Двоколісні хроніки”
12.45 Соціальна  
12.50 РадіоДень “Модуль знань” 
13.30 “Українська читанка”
14.05 “Українська читанка”
14.14 Д/с “Незвідані шляхи”
115.10 “Українська читанка”
15.18 “Букоголіки”
15.48 Д/Ф “Відкривай Україну”
16.18 Д/ф “Чудова гра”
16.48 “Хто в домі хазяїн?
17.14 “Лайфхак українською”
17.23 Д/ф “Сильна доля”
18.30 “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія”
20.00 “Разом”
20.30 Д/ф “В Україні”
21.00 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
21.30 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем
22.00 “UA: Фольк”

27 січня
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Святкове меню 
для дорогих
гостей

У січні ми відзначаємо чи не найбільше свят у році. 
Щоразу хочеться потішити рідних і друзів чимось

 смачненьким. «Наш ДЕНЬ» підготував для вас чудову
 добірку рецептів, які неодмінно стануть вам у пригоді.

Салат з індичкою 
і авокадо

ПОТРІБНО: 400 г відвареного філе 
індички, 2 апельсина, 2 авокадо, 200 г 
відвареної зеленої стручкової квасолі, 
суміш салатів.

ЗАПРАВКА: 2 ст. л. гірчиці з зернами, 
2 ст. л. коньяку, 6 ст. л. оливкової олії хо-
лодного віджиму, ½ ч. л. лимонного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати індичку 
на середні скибочки і покласти на дно 
блюда. Очищені від шкірки і білих плі-
вок часточки апельсина викласти по-
верх нарізаного філе. З решти апельсина 
вичавити сік і вилити його на м'ясо. По-
тім додати нарізані скибочки авокадо 
і стручкову квасолю. Зверху викласти 
жменю готової салатної суміші. Змішати 
гірчицю, лимонний сік, коньяк і оливко-
ву олію. Акуратно полити салат столо-
вою ложкою заправки, не перемішувати. 
Іншу частину перелити в соусник і серві-
рувати разом із салатом.

Пікантні реберця 
з чорносливом

ПОТРІБНО:1 кг свинячих ребер, 1 ч. л. 
солі, 0,5 ч. л. чорного перцю, 1 ст. л. меду, 
1 ст. л. міцної гірчиці, 2-3 ст. л. сухого бі-
лого вина, 3 ст. л. соєвого соусу, 3-4 зубки 
часнику, жменя чорносливу з кісточкою, 
1 морквина, 1 велика цибулина, кмин, па-
прика, коріандр.

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

Особливий оселедець
У цьому рецепті не сіль і не перець 

зроблять рибу делікатесом, а саме мед.

ПОТРІБНО: 1 оселедець, 2 цибулини, 
1 морквина, 3 ст. л меду, третина лимона, 
сіль та перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю і моркву 
нарізати тонкими кільцями, посолити і 
трохи пом’яти руками, щоб вони пустили 
сік. Додати до цибулі і моркви мед, пе-
рець і, нарізаний часточками, лимон (ви-
стачить кількох часточок). 

Скумбрія 
у гірчичному соусі

ПОТРІБНО: 2 скумбрії, 1 цибулина, 2 
ст. л майонезу, 3 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л 
гірчиці, зелень для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ:  скумбрію очисти-
ти від нутрощів, добре вимити і нарізати 
на порційні шматочки. Очищену цибулю 
нарізати півкільцями. Для приготування 
соусу змішати майонез, соєвий соус і гір-
чицю (сіль додавати не треба), маса має 
вийти однорідною. До скумбрії додати 
цибулю, приготований гірчичний соус, 
добре перемішати і залишити марину-
ватися хвилин на 20-30. Замариновану 
скумбрію разом з цибулею перекласти 
у форму для запікання. Запікати рибу 
в розігрітій духовці 20-30 хвилин при 
температурі 170 градусів до готовності 
і легкого рум’янцю. Дуже смачну і ніж-
ну скумбрію, запечену в гірчичному со-
усі, подавати зі свіжою зеленню і вашим 
улюбленим гарніром.

Качка з яблуками 
ПОТРІБНО: 2 кг качка, 5-6 кислих 

яблук, 1 кг картоплі, перець.
МАРИНАД: 2-3 ст. л. соку лимона, 3 

ст. л. оливкової олії, 0,5 ст. л. гірчиці, па-
прика, сіль, суміш перців мелена, хмелі-
сунелі, мускатний горіх.

ПРИГОТУВАННЯ: качку помити, на-
різати порційними шматками. Для при-
готування маринаду слід змішати сік 
лимона, сіль, олію, прянощі та спеції. 
Цією сумішшю рівномірно натерти всі 
шматочки качки. Залишити маринува-
тися на кілька годин. Яблука почистити 
від шкірочки та серцевинки та нарізати 
часточками. Картоплю почистити й по-
дрібнити великими кубиками. У великій 
посудині з’єднати яблука, картоплю та 
мариновану качку, все ретельно перемі-
шати. Відрізати шматок рукава для запі-

кання, перекласти туди заготовку разом 
із маринадом й зав’язати міцно з обох бо-
ків. Розташувати швом догори на глибо-
ке деко. Запікати в заздалегідь розігрітій 
духовці при 200°С близько 1,5-2 годин. 
Наприкінці приготування для рум'яної 
скоринки слід розрізати рукав. 

Млинці з м’ясним 
фаршем

ПОТРІБНО: 300 мл молока, 2 яйця, 
200-250 г борошна, 1 ст. л. олії, сіль та пе-
рець.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 400 г відвареного 
м’яса (свинина, яловичина), 1 цибулина, 
пучок зелені, 3 ст. л. рослинної олії,  спеції 
для м’яса, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця в 
пишну піну. Додати сіль та перець і зно-
ву збити. Додати до збитих яєць тепле 
молоко та перемішати. Додавати мали-
ми порціями борошно та постійно пе-
ремішувати до того часу, поки не зник-
нуть всі «грудочки». Смажити млинці 
на середньому вогні по 1-2 хвилини з 
обох боків, поки вони не зарум’яняться. 
Для начинки відварене м’ясо пропусти-
ти через м’ясорубку. Дрібно порізати 
цибулю та зелень (можна брати замо-
рожену).

 У розігрітій сковороді на олії обсмаж-
те цибулю, потім додайте м’ясо, спеції, 
посоліть і обсмажуйте, помішуючи, 10 
хвилин. Додайте зелень і перемішайте. 
Викласти готову начинку в центр млин-
ця, сформувати мішечок та закріпити 
його краї за допомогою зеленої цибулі. 
Або сформувати конвертики, якщо зеле-
ної цибулі немає.

Крученики зі свинини 
та грибами

Крученики зі свинини можна приго-
тувати з найрізноманітнішою начинкою 
− від картоплі і овочів до горіхів і анана-
сів. Ми обрали простий варіант – з гриб-
ною начинкою. Але ви можете обрати на-
чинку на свій смак!

ПОТРІБНО: 500 г свинини (філе), 400 
г печериць (або сушених грибів), 1 ци-
булина, 3 ст. л. борошна, олія, спеції за 
смаком (базилік, орегано, коріандр, ма-
йоран, чебрець, перець), сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо нарізати по-
перек волокон шматками завтовшки 
приблизно 1 сантиметр, добре відбити 
молотком, посолити і поперчити.

На сковорідці підсмажити цибулю, 
гриби та спеції. Потрібно, щоб із суміші 
випарувалася вся рідина. Відкласти 2-3 
ст. ложки готових грибів із начинки для 
тушкування кручеників. У кожен шмато-
чок м’яса покласти грибну начинку і за-
горнути рулетиком, акуратно підгортаю-
чи краї, щоб із них не випадала начинка, 
і скріпити зубочистками. Кожен рулетик 
обваляти у борошні й обсмажити на олії 
з обох боків до утворення золотистої ско-
ринки. Покласти крученики в каструлю, 
пошарово перекладаючи рештою гри-
бів із начинки, залити водою (або буль-
йоном), так, щоб вона трохи покривала 
крученики, посолити. Тушкувати круче-
ники під кришкою на повільному вогні 
приблизно 40-50 хвилин до повної го-
товності.

«Різдвяна колода»
 від Тетяни Литвинової

ПОТРІБНО: 6 яєць, 150 г цукру, 140 г 
борошна,10 г какао.

ДЛЯ ПРОСОЧЕННЯ ЗНАДОБИТЬСЯ: 
2 ст. л. цукрової пудри, 3-4 ст. л. рому, ко-
ньяку чи лікеру Амаретто.

ДЛЯ НАЧИНКИ РУЛЕТУ НЕОБХІДНО: 
450 г домашнього сиру, 250 г сметани, 5 
ст. л. меду, 200 г фундука чи інших горіхів, 
3-4 ст. л. какао, 50 г вершкового масла.

ПРИГОТУВАННЯ: для бісквіту бо-
рошно з какао просіяти у глибоку миску. 
Яйця збити з цукром в іншій посудині. 
Додати рідку частину до сухої. Тісто пе-
релити на деко, застелене пергаментом 
для випікання, і вирівняти. Випікати 
корж 15-17 хвилин за температури 180 
градусів. Готовий корж викласти на руш-
ник. Зняти папір з бісквіту і зафіксувати 
рушник швом вниз.

ДЛЯ НАЧИНКИ: змішати сир, смета-
ну, горіхи, цукор та мед. До суміші додати 
какао.

Рулет розгорнути, просочити його си-
ропом, намастити кремом і знову згорну-
ти за допомогою рушника. По діагоналі 
під однаковим кутом відрізати з обох бо-
ків рулету шматочки довжиною 5 санти-
метрів. Це будуть елементи декору, щоб 
страва була схожа на колоду.

Приготувати масляний шоколадний 
крем. Рулет перекласти на красиву таріл-
ку для подачі. Вкрити кремом. Відрізані 
шматочки бісквіту прикріпити за допо-
могою крему до рулету. Місця з’єднання 
намастити кремом. На поверхні колоди 
намалювати візерунки, схожі на кору 
дерева. Це можна зробити за допомогою 
виделки. Готовий десерт поставити в хо-
лодильник на 12 годин.
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У розпалі зимових 
свят франківці 
шукають найбільш 

вигідні пропозиції на 
ринку нерухомості, адже 
саме в цей час більшість 
будівельних компаній 
впроваджують акційні 
знижки на квартири. 
Аналітичний центр 
будівельної компанії 
«Благо» уклав рейтинг 
найпопулярнішої 
нерухомості у 2019 році.

Класика
Незмінним фаворитом серед 

новозбудованого житла є кла-
сичні одно- та двокімнатні квар-
тири комфорт класу. Класику 

обирають молоді сім‘ї, оскільки 
якісне планування такої квар-
тири передбачає наявність осо-
бистого простору для кожного 
члена родини.

Активним попитом у да-
ному сегменті користуються 

житлові комплекси в окремих 
мікрорайонах з розвиненою 
внутрішньою інфраструктурою 
та зручним транспортним спо-
лученням. Серед лідерів ЖК 
Паркова Алея, Comfort Park, 
Manhattan, містечко «Соборне».

Смарт- квартири
Малогабаритні «розумні» 

квартири з функціональним 
плануванням стали популярни-
ми серед інвесторів у 2018 та 
досі не втрачають позицій.

Завдяки зручному розташу-
ванню в центрі міста, європей-
ським принципам організації 
простору, що дозволяє еконо-
мити на комунальних платежах, 
постійними клієнтами є молодь, 
холостяки, молоді пари та пенсі-
онери. Найкращим представ-
ником даного типу житла є ЖК 
Manhattan.

Стабільним попитом корис-
туються квартири бізнес-класу 
в Івано-Франківську з високими 

вимогами до якості та розташу-
ванням у центрі міста. Чималу 
цікавість привернув до себе 
новий проект від БК «Благо» на 
вул. Є. Коновальця і А. Сахарова.
Елітне житло

Як свідчить статистика, 4 – 
5% продажів становить нерухо-
мість преміум-класу. Інвесторів 
цікавлять пентхауси та елітні 
апартаменти у центральній час-
тині міста з підземним паркін-
гом, найкращими характерис-
тиками будівництва, безпекою 
та облаштуванням території. 
Одними з найкращих елітних 
комплексів міста є ЖК Parus і 
Royal Hall від будівельної компа-
нії «Благо».

Які квартири шукають іванофранківці у 2019 році

Відповіді

На виконання Закону України «Про вибори Прези-
дента України» затверджено розцінки на розміщення 
рекламних матеріалів для проведення передвиборчої 
агітації під час чергових виборів Президента України 31 
березня 2019 року у газеті «Наш ДЕНЬ» (не є платника-
ми ПДВ)  

Перша сторінка (колір) – 12 грн./кв. см.
Внутрішні (чорно-білі) сторінки – 7  грн./кв. см.
Внутрішні (кольорові) сторінки – 8 грн./кв. см.
Остання сторінка (колір) – 8 грн./кв. см.

Вдячність
За увагу і шану до людей

Вітаю працівників магазину «Комора КС», 
що знаходиться у Козові, в особі директорів – 
Івана Зозуляка, Михайла Євтушенка, керівника 
Ольги Самолевич з усіма зимово-різдвяними 
святами. Бажаю усім доброго здоров’я, успіхів 
у непростій, відповідальній роботі, злагоди, 
миру, щастя.

Мені дуже було приємно, коли до моєї до-
мівки від імені цих людей завітав Святий 
Миколай з подарунком (набір продуктів) та 
щирими, добрими словами. Щиро вдячна за 
подарунок, а ще більше за увагу, пошану до лю-
дей мого віку, за теплі побажання. Нехай Гос-
подь поверне вам сторицею!

Н. О. НОСЕНКО, пенсіонерка, 
85 років.   
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ГОРОСКОП
З 16 ПО 22 СІЧНЯ

ОВЕН 
Якщо ви одруженi, можливi сiмейнi 

суперечки. Оскiльки ваша друга поло-
винка поважає вас і захоплюється вами, 
все буде залагоджено полюбовно. Якщо 
ви самотні, будьте уважні у взаєминах iз 
протилежною статтю.

 ТЕЛЕЦЬ 
Це несприятливий період для лю-

бовних інтриг. Не змушуйте кохану 
людину ревнувати, інакше ризикуєте 
втратити свою любов. Щоб запобiгти 
неприємностям, iгноруйте плiтки.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає нова романтична приго-

да. Не будьте занадто наївні, не вірте 

обіцянкам, які вам даватимуть. Адже 
може виявитися, що насправді вам по-
трібна інша людина.

 РАК 
Зірки обіцяють сприятливий період 

у професійній діяльності. Проте ваша 
різкість може призвести до сутичок iз 
колегами, будьте поступливiшими.

 ЛЕВ 
Ви зможете направити всі свої сили 

на досягнення поставлених цілей. Не 
опускайте руки, навіть якщо результат 
буде помітний не відразу - проявіть на-
полегливість.

 ДІВА 
Вам потрібно буде серйозно підхо-

дити до вирішення кожної проблеми, 
зважувати всі «за» і «проти». Ви будете 
більш рішучими і активними і, безсум-
нівно, досягнете цілей.

 ТЕРЕЗИ 
Вам необхідно буде виконувати не 

завжди розумні накази. Але не робіть 
вигляд, що вас це не турбує, інакше 
ситуація розвернеться не на вашу ко-
ристь.

 СКОРПІОН 
Тиждень буде сприятливим у профе-

сійному плані. Цілком можливо, що ви 
зможете знайти краще місце для докла-
дання своєї енергії. Не бійтеся змінити 
місце роботи.

 СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви вестимете здоровий спосіб 

життя, ніяких проблем зі здоров’ям не 
буде. Більше вiдпочивайте, правильно 
харчуйтеся й обмежте вживання алко-
голю.

 КОЗЕРІГ 
Здоров’я не турбуватиме вас, ви 

будете сповнені енергії. Не виникне 
ніяких труднощів, навіть якщо ваш 
життєвий темп стане напруженiшим. 
Вживайте заходи, щоб захистити себе 
від інфекційних захворювань.

 
ВОДОЛІЙ 

Зірки сприятимуть вам, однак 
можуть виникнути деякі пробле-
ми. В основному труднощі чекають 
вас у професійній діяльності, тому 
необхідно набратися терпіння і бути 
наполегливiшими.

РИБИ 
Якщо ви мудро підійдете до вирі-

шення робочих проблем, то зможете не 
тільки підвищити свою психологічну 
опірність, а й розвинути в собі двi дуже 
важливi якості - навчитися вести пере-
говори і робити правильнi висновки.

Вітаємо!
Дуже хорошу людину, люблячу маму і бабусю

Валентину Володимирівну Тернову
з с. Вікторівка Козівського району

з 55-річчям!
Бажаєм добра на життєвій стежині
І пригорщі повні здоров’я й краси,
І світлої долі, завжди молодої,
І в нинішній день, і в майбутні часи.
Хай доля дарує довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає щастя, спокою і миру
На многії і благії літа! 

З повагою - колектив магазину
 «Рукавичка» смт. Козова.

Вітаємо!
Дорогу сваху

Зою Флорівну Трачук
з с. Котюжини на Збаражчині

з Днем народження!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Тож світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться гарні життєві дороги.
Хай скрізь буде лад: у роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай свята різдвяні зашлють у дарунок
Любові й достатку великий пакунок.
Хай добрий ангел дужими крильми
Завжди надійно й міцно обнімає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла охороняє!

З повагою – сваха Галина, сват Віктор, 
сваха Марія із с. Вікнини.

Вітаємо!
Наталію Володимирівну Костюк 

з с. Великі Вікнини на Збаражчині
з 30-літтям!

Будь завжди здорова, кохана, багата,
Хай кожен день Тобі буде, як свято,
Нехай усміхаються сонце й удача
І тихе жіноче омріяне щастя.
Нехай в Тебе будуть друзі хороші,
Хай у кишенях водяться гроші.
Доля прихильною й гарною буде,
Завжди з повагою ставляться люди.
Щоб смутку не знала ніколи-ніколи,
Добра Тобі й радості, всього доволі!
Бо людям для щастя багато не треба –
 Сімейного затишку й мирного неба.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

 Мама Ольга, брат Михайло з дружиною Миросла-
вою, чоловік Микола, діти Сергій і Ваня. 

Вітаємо! 
Тетяну Іванівну Путькалець 

з с. Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

Життєва доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг,
Прийшов знов січень урочисто,
Приніс вітання на поріг.
Усе було в житті: і радощі, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин,
Нехай тепер найменше буде кривди,
А більше гарних, сонячних хвилин.
Хай літа пливуть під мирним небом
У добрі і спокої – до ста.
Хай Господь дає усе, що треба,
Душу благодаттю огорта. 
Зичимо родинної любові,
Радості на кожен день і мить.
Зичимо у доброму здоров’ї
Внуків до вінця благословить!  

З повагою - сестра Ольга, сестра Марія з чоловіком 
Миколою, мама Надія, племінник Михайло з дружиною 

Мирославою, племінниця Наталя з чоловіком Миколою 
і дітками – Сергієм та Ванею.

Вітаємо!
Добру, щиру людину, листоношу 

ЦВПЗ Теребовля-1 
Ірину Федорівну Солодку

з Днем народження!
40 років пані Ірина несе людям 

гарні, цікаві новини у листах, теле-
грамах, періодичних виданнях. На-
віть не порахувати, скільки кіломе-
трів сходжено за цей час! Скільки 
емоцій пережито при зустрічах з 
різними людьми! 

Тож бажаєм здоров’я від чистих джерел,
Радості й щастя, і гарної долі,
Щоб весело й довго в достатку жили 
І горя не знали ніколи. 
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя боронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії і благії літа!

З повагою – адміністрація ЦВПЗ Теребовля-1.
До цих теплих слів приєднується і 

колектив «Нашого ДНЯ». Дякуємо, Ірино 
Федорівно, за Вашу нелегку працю, за те, 

що і наше видання несете людям. 
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!, 

З Новорічно-різдвяними святами краян ві-
тає лауреат та переможець районних, об-
ласних і всеукраїнських конкурсів, зразковий 
аматорський художній фольклорно-обрядовий 
гурт «Ходаки». Художній керівник – заслу-
жений працівник культури України Михайло  
Полюга. Фото Галини ЮРСИ.

Українські діти –
Ангели землі
Славлять Ісуса 
У колядках і щедрівках…




