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У номері: церковні календарі на 2020 рік

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць – 28 грн. 50 коп. 
3 місяці –  82 грн. 90 коп. 

6 місяців –  159 грн. 40 коп.
12 місяців –  314 грн. 10 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля  |  Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710
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10 січня - хмарно з проясненням, можливий 
сніг, температура повітря вночі 1-3 градуси моро-
зу, вдень 0-3 градуси тепла. Схід сонця - 8.12, за-
хід - 16.38. Повний місяць. 

11 січня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 0-1, вдень 2-3 градуси тепла. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.39. 

12 січня - хмарно, без опадів, температура по-
вітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 8.11, захід - 16.41. 

13 січня - хмарно, без опадів, температура по-
вітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 0-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.10, захід - 16.42. 

14 січня - хмарно, без опадів, температура по-
вітря вночі 1-2 градуси морозу, вдень від 1 граду-
са тепла до 2 градусів морозу. Схід сонця - 8.09, за-
хід - 16.43.

Погода в Тернополі  
й області

А ми з колядою від хати й до хати
Ісуса Дитятко ідем прославляти...

Греко-католицька громада села Звиняч  Чортківського району.
На фото Івана Пшоняка: вертеп  
села Тудорів Гусятинського району.

Магнітні бурі  
в січні

Магнітні бурі в перший місяць 2020 
року не будуть екстремальними, але ме-
теозалежні люди можуть їх відчути. Зо-
крема, значні геомагнітні коливання 
прогнозують 10 січня. 

14 та 15 січня прогнозують не-
велику активність, яка не дотягує до 
рівня G1, тобто до магнітної бурі най-
слабшого рівня.

У ці дні можуть початися сильні го-
ловні болі, стрибки тиску, слабкість, со-
нливість або безсоння. Тому в період ко-
ливань магнітного поля потрібно більш 
ретельно стежити за своїм здоров’ям.

Несподіванка
під ялинку

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку” Іван КРУП’ЯК: «Рік білого 

металевого Щура - 
передвісник майбутнього 
на наступних дванадцять 
та шістдесят років»

Дорогі читачі. У наступному номері «Нашого ДНЯ» -  
посівний календар на 2020 рік, а також Східні 

гороскопи за знаками зодіаку та роками народження.

5 стор.
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На рейс PS 752 Тегеран-Київ зареє-
струвалися: громадяни Ірану - 82; Кана-
ди - 63; Швеції - 10; Афганістану - 4; Вели-
кобританії - 3; Німеччини - 3; України - 2 
(разом з екіпажем- 11).

На борту літака загинули 28 дітей. 
Найменшому не було і двох років.

Представники авіакомпаній заявили, 
що більшість пасажирів прямували до Ки-
єва, щоб пересісти на інші рейси. А співро-
бітники аеропорту «Бориспіль» розпові-
ли, що пасажирами цього рейсу зазвичай 
є іранські студенти, які повертаються в 
Україну після зимових канікул.

Іранські служби порятунку знайшли 
обидві чорні скриньки літака. Лише одна 
з них в доброму стані. Однак, глава орга-
нізації цивільної авіації Тегерана заявив: 
вони не передадуть їх американській 
компанії Boeing, що може ускладнити 
розслідування. Якій країні буде передана 
чорна скринька літака - поки не визна-
чено.

Щодо причин трагедії, в авіакомпа-
нії МАУ заперечують помилку екіпажу 
Boeing 737, оскільки він був досвідченим 
та підготовленим до польоту і дій в ава-
рійних ситуаціях. Експерти й дещо скеп-
тично ставляться до версії загоряння 
двигуна. Також в авіакомпанії підтвер-
джують справність літака. Цікаво й те, 
що Boeing зник з радарів на висоті 2700 
метрів, де була можливість для манев-
рів, це не 50 метрів над землею, де нічого 
зробити. 

Експерт з питань авіації Валерій Ро-
маненко у коментарі «ВВС Україна» при-
пустив: не варто відкидати версії підри-
ву на лайнері, тобто, теракт, і того, що 
екіпаж не знав, що стало причиною го-
ріння двигуна. Коли стається загоряння 
двигуна, існує швидка процедура гасін-
ня, «а тут маємо ситуацію, коли за секун-

ди - вибух, пожежа і різке падіння».
Подібний висновок зробив відо-

мий австралійський експерт з питань 
авіації, головний редактор видання 
AirlineRatings.com Джефрі Томас. На його 
думку, вибух міг статися вередині літака. 
Він зазначив: «Ресурс трекінгу польотів 
flightradar24 не показує жодних проблем 
із траєкторією польоту та набором висо-
ти, і потім раптом інформація про політ 
обривається. Причина цього, можливо, 
у вибуху, який стався, ймовірно, у кабіні 
пілота, що і вразило електроніку». 

Серед неофіційних версій - літак мо-
гли збити випадково іранською баліс-
тичною ракетою. Катастрофа сталася 
більше, ніж за годину після того, як Іран 
атакував ракетами військові бази США в 
Іраку. 

Відомо також, що виліт літака з між-
народного аеропорту Імама Хомейні був 
затриманий майже на годину. Залиша-
ється незрозумілим, що сталося. Крім 
того, за інформацією агентства АР, пілот 
не міг спілкуватися з диспетчерами в 
останні моменти польоту. «Єдине, що пі-
лоту вдалося зробити, - це спрямовувати 
літак на футбольне поле, а не до житло-
вого району, що там розташований», - ци-
тує видання очевидця.

До слова, літаку Boeing 737-800 NG з 
реєстраційним номером UR-PSR близько 
чотирьох років. У МАУ повідомили: авіа-
компанія отримала авіасудно 2016 року 
виробництва безпосередньо із заводу 
концерну. Планове технічне обслугову-
вання літак пройшов 6 січня цього року 
- за два дні до авіакатасрофи в Ірані. Цей 
тип Boeing - один із найбільш широко ви-
користовуваних комерційних авіалайне-
рів у світі.

Трагедія стала топ-новиною у світо-
вих медіа. Так, аналітик з авіабезпеки 

Тод Кертіс заявив BBC: «Літак був сильно 
роздроблений. Це означає, що або силь-
ний удар був на землі, або щось сталося 
в небі».

«The Guardian» зазначає: зараз ак-
тивно обговорюють теорію щодо того, 
що Іран міг би помилково сприйняти па-
сажирський Boeing за військовий літак 
США.  Ймовірним підтвердженням вер-
сії видання називає те, що Іран не бажає 
передавати знайдену на місці катастро-
фи чорну скриньку виробнику літаків 
Boeing - у Штати.

Ця новина породила міркування про 
те, що в падінні літака було щось підозрі-
ле. Boeing у свою чергу зробив коротку 
заяву, що знає про катастрофу й збирає 
інформацію.

Спробує з’ясувати причини група 
розслідувачів Bellingcat, написав на сво-
їй сторінці у Twitter засновник проєкту 
Еліот Хіггінс. Вивчать, зокрема пошире-
не в мережі фото уламку ракети. Хіггінс 
пообіцяв, що Bellingcat перевірить різні 
версії, в тому числі версію про можливу 
атаку на літак з ЗРК «Тор» російського 
виробництва. Ці зенітно-ракетні комп-
лекси російського виробництва є на 
озброєнні армії Ірану. Водночас, Еліот 
Хіггінс додав: до цієї інформації треба 
ставитися обережно.  

А в заяві міжнародної моніторингової 
групи з оцінки авіаційних ризиків OPS 
GRO йдеться: вихідним припущенням 
причин авіакатастрофи літака МАУ слід 
вважати його збиття ракетою. Там зазна-
чили, що на фотографіях з місця падіння, 
з якими ознайомились експерти групи, 
«видно чіткі осколкові отвори на фю-
зеляжі та крилі». Проте наразі чітко не 
зрозуміло, чи ці осколки були частиною 
двигуна, чи осколком ракети.

Офіційної ж версії поки нема...  
До Ірану вирушили українські фахів-

ці експертної та пошуково-рятувальної 
груп. Вони будуть залучені до розсліду-
вання, ідентифікації та повернення на 
батьківщину тіл українців, загиблих в 
авіакатастрофі, зазначив президент Во-
лодимир Зеленський. І підкреслив, що 
«пріоритетом є встановлення істини та 
відповідальних за цю страшну катастро-
фу».

На адресу України надійшли співчут-
тя від лідерів зарубіжних держав, Гене-
рального секретаря ООН, Вселенського 
патріарха Ворфоломія...   

Висловлюємо щирі співчуття близь-
ким і рідним всіх загиблих на борту PS 
752. 

Кажуть: екіпаж не гине, він йде у 
небо... 

З 1 січня у 20 відділеннях «Ук-
рпошти» Тернополя діють «Щасливі 
години для платежів» - комісія при 
оплаті комуналки у першій половині 
дня буде вдвічі меншою, ніж у другій 
половині дня. Проєкт забезпечувати-
ме якісніше обслуговування клієнтів 
за рахунок управління клієнтськими 
потоками у поштових відділеннях, 
відповідно до потреб споживачів, та 
рівномірного розподілу навантажен-
ня на операційні вікна протягом ро-
бочого дня.

«Щасливі години для платежів» да-
ють можливість кожному клієнту «Ук-
рпошти» заощадити при оплаті кому-
нальних та інших платежів, за умови 
відвідування поштових відділень до 
13.00. Саме у першій половині дня та-
рифи на оплату платежів у відділеннях 
«Укрпошти» стануть значно меншими, 
ніж аналогічна вартість отримання по-
слуг у банківських відділеннях.

Після 13.00 комісія за сплату пла-
тежів збільшена удвічі від суми, що 
діятиме у першій половині дня. Від-
повідно, у другій половині дня відді-
лення «Укрпошти» очікують на від-
правників та отримувачів посилок, 
які тепер зможуть користуватися по-
слугами у більш комфортних умовах 
та без черг.

«Щасливі години для платежів» 
поширюються на рахунки за компос-
луги, оплату за телефонний зв’язок/
телебачення/інтернет чи будь-які 
інші регулярні платежі. Враховуючи, 
що сплачується декілька квитанцій 
за місяць, загальна економія - суттєва.

Користуватися такою можливістю 
можна щодня, починаючи з початку 
роботи поштових відділень Тернополя 
та до 13.00. Це особливо актуально в 
опалювальний період, коли бюджетне 
навантаження по платіжках часто стає 
критичним для більшості населення.

ЕКІПАЖ НЕ ГИНЕ, ВІН ЙДЕ У НЕБО:
останній політ рейсу PS 752 Тегеран-Київ

...Останній рейс у різдвяну середу. Вранці 
8 січня в Ірані, поблизу Тегерану, розбився 
український літак МАУ. На борту перебувало 176 
людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто 
із них не вижив. 

У поштових відділеннях Тернополя 
можна сплачувати за компослуги 

вдвічі меншу комісію Заступник 
Генерального 
прокурора 

Віктор Чумак 
представив колективу 
прокуратури 
Тернопільської  
області  нового 
керівника – Петра 
Бойка, - повідомили 
у прес-службі 
прокуратури Тернопільської 
області. 

- Прокуратура має працювати ефектив-
но, не заради показників, а заради грома-
дян. Ідея, яка нами рухає – відновити дові-
ру громадян до прокуратури. А прокурори, 
які уособлюють цю недовіру, повинні піти з 
прокуратури. Довіра людей – ось головний 
критерій ефективності роботи, - поділився 
своїм баченням оновленої прокуратури Ві-
ктор Чумак, представляючи очільника  ві-
домства.

У свою чергу Петро Бойко подякував за 
квотум довіри, наданий йому цим призна-

ченням  та запевнив, що усі 
свої зусилля скерує на забез-
печення правопорядку та за-
конності в області  та разом із 
колективом, на підтримку яко-
го сподівається, докладатиме 
максимум зусиль задля забез-
печення такої роботи проку-
ратури, яка матиме повагу та 
довіру громадян.

 Особливу увагу новоприз-
начений прокурор звернув на відкритість 
до ЗМІ, пообіцявши часті зустрічі із журна-
лістами для висвітлення роботи прокура-
тури.

До слова, Петро Бойко народився 23 
липня 1985 року у м. Чернігів.

В органах прокуратури - з 2010 року. За 
цей час обіймав різні, в тому числі керівні 
посади в органах прокуратури Севастополя, 
Військової прокуратури Західного регіону. 
До призначення на посаду прокурора  Терно-
пільської  області працював військовим про-
курором  Чернівецького гарнізону Західного 
регіону України.

У області призначили нового прокурора
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Ялинка у Віри стоїть 
майже цілий січень. 
Вона купує невели-

че деревце з довгими «гол-
ками», ставить його у воду. 
Гарненько одягає. От лише 
подарунки під ялинкою не 
справжні. Муляжі. Не буде 
ж сама собі щось класти. А 
більше нікому...

Зателефонувала подруга Ірина: 
- На центральній площі сьогод-

ні святковий концерт. Підемо? Нові 
чобітки заодно «вигуляю». 

- Я нікуди не збиралася, - 
відповіла Віра. - А концертно-
розважального настрою взагалі 
нема. 

- До речі, в нашому улюблено-
му магазині косметики розпродаж. 
Можемо зайти по дорозі. Мені дещо 
треба. І собі щось підбереш. Ну ж бо, 
Вірко! Збирайся. Скоро буду в тебе, 
- безапеляційно мовила Ірина й ви-
мкнула телефон. 

Ірка - вона така: сумувати не 
дасть. Якби свого часу не її під-
тримка, то Віра, мабуть, з глузду 
з’їхала б...

- Що ти мені дала?! - репету-
вала донька у відповідь, що ве-
сілля нема звідки робити. І квар-
тири Віра не збирається розмі-
нювати.  

- Якби ти хотіла в розміняній 
квартирі жити - інша справа. А тобі 
потрібні лише гроші. Ти ж їх про-
фітькаєш. Адже твій наречений 
ніде не працює і, здається, роботи 
шукати не збирається. 

- А навіщо йому працювати? 
Його батьки на заробітках. 

- Ларисо, тема закрита. На ве-
чірку гроші дам. Хочете, живіть тут. 
Одна кімната вам, інша - моя. Тим 
паче, за розмін довелося б допла-
чувати. Зрештою, це квартира моїх 
батьків. І вони нічого не дозволять 
з нею робити.   

- Але ж вони тобі її подарували.
- То й що?  
- Не хочу від тебе нічого! І, вза-

галі, йду від тебе. Як колись вчинив 
батько. Правильно казав: з тебе ні-
якого толку.

...Тоді Віра працювала бухгал-
тером на одному з підприємств. 
Екс-благовірний ходив там в інже-
нерах. Славко знав, що на підпри-
ємстві «крутять» грішми. Підби-
вав дружину, аби також щось схи-
трувала. 

- Я не робитиму цього!

Та чоловікові спокуса не дава-
ла спокою. 

- Чому комусь можна залізти в 
чужу кишеню, а нам - ні? Поглянь, 
як шикують директор, заступники, 
його коханка - секретарка. Всім ви-
стачить.  

- Я не хочу проблем. І гріха на 
душу брати. Знаєш, як казала моя 
покійна бабуся? На старість нічо-
го не назбираєш, крім гріхів, втрат 
і болячок. 

- Ті болячки треба за щось ліку-
вати. А, по-друге, до старості ще да-
леко. Не вмієш ти жити, Вірко. 

Славко часто й перед донькою 
ганив дружину. І те не так, і се не 
так... Тому в Лариси авторитетом 
був батько. Матір дівчина часто іг-
норувала. 

Славко закрутив роман з Ліною 
- працювала економістом на їхньо-
му підприємстві. Ліна була молод-
шою за Славка. І заможнішою. 

Дізнавшись про походеньки чо-
ловіка, Віра розрахувалася з робо-
ти. А Славко «розрахував» її, як не-
доречно жартував, з «посади» дру-
жини. 

Зійшовся з Ліною. Отримав мо-
лоду дружину, тестя-чиновника, 
гарне помешкання. Донька зали-
шилася з Вірою. Це її ще більше обі-
злило. 

Щопрада, Славко «підкидав» 
Ларисі грошенят. Купував речі. А 
коли в Славка з Ліною народився 
син, Лариса більше жила в них... 

Наречений також не вельми 
подобався Славкові. Але він ніколи 
не перечив доньці. Тай вважав: Ла-
рисі щойно двадцять один. Не вар-
то поспішати із заміжжям.  

Лариса не взяла на вечірку в 
матері жодної копійки.

- Мені тато дав! - злісно кинула. 
- І, взагалі, якщо на забаву не при-

йдеш, плакати не буду. А свою убо-
гу квартиру можеш заповісти без-
хатченкам. Я буду жити в Женьки. 
Ти невдаха, мамо. Відколи розлучи-
лася, жоден чоловік на тебе оком 
не кинув. Не сучасна зовсім. Вічно 
сидиш у звітах, цифрах. До речі, на 
твоїй роботі знають, що ти «допо-
магаєш» з бухгалтерією деяким 
підприємцям? Чесна ти наша... 

Віра збиралася на концерт й 
прокручувала своє життя. «Швид-
кою допомогою» для неї була Іри-
на. І сльози втирала, і поради дава-
ла... А ось і вона. Дзвонить у двері. 

- Віро, чому це в тебе очі на мо-
крому місці? Якась ти... зовсім не 
святкова. Значить, так. Плани змі-
нюються. Зараз ідемо в перукар-
ню. Потім в магазин косметики. І 
в одяговий магазинчик заскочимо. 
Створюємо настрій. 

- А-а-а... концерт? 
- Завтра благодійний концерт у 

філармонії. От і підемо при неділі. 
Ще й добру справу зробимо - гріш-
ми дітям-сиротам допоможемо. І 
наступне. Мусиш змінити колір во-
лосся. Сивина в сорок п’ять - не ди-
вина. Але її не обов’язково пови-
нні всі бачити. Пам’ятаєш, я роз-
повідала, що познайомилася з не-
ймовірною перукаркою. Дива тво-
рить. Вона тобі такий колір підбере 
і таку зачіску... 

Віра нехотя йшла до перукар-
ні. Ірина цілу дорогу нахвалювала 
нову знайому. І вона була того вар-
та. З перукарні Віра вийшла іншою. 
З гарним настроєм. І з бажанням 
обновити свій гардероб. 

Наступного дня Віра збирала-
ся до філармонії під пильним оком 
подруги. 

- Так, найперше одягаємо гар-
ний настрій, - жартувала Ірина. - Де 
та косметика, яку ти вчора купила? 

Малюємо «портрет». О, супер! Діс-
тавай нові одяганки. І не смій іти 
в своїх улюблених черевиках аля 
«прощай молодість». Стаємо на ка-
блучок. Так... Останній штрих - нова 
помада. Вона тобі дуже личить. 
Боже мій! Не впізнаю своєї подру-
ги. Так маєш виглядати щодня... 
Щодня!!!

Віра поверталась з філармо-
нії, коли вже стемніло. Похолода-
ло. Біля дверей під’їзду сиділа чи-
ясь собачка. Тут такої нема. Песик 
доглянутий. З ошийником. Бігль. 
Такого собачку має один із підпри-
ємців, у якого підпрацьовувала. 
Тому знала породу. Взяла знайду 
на руки. Той не пручався. Попряму-
вала до зупинки. Людей на вули-
ці було не багато. Ніхто на неї з со-
бачкою уваги не звертав. Походив-
ши туди-сюди, разом із чотирила-
пим знайдою подалася додому. Він 
облюбував місце біля новорічного 
деревця.

- От і «подарунок» під ялинку, - 
мовила. - Справжня несподіванка. 
Чия ж ти, згубо чотирилапа? 

І взялася писати оголошення: 
«Знайшла собачку. Породи бігль. 
Телефонуйте за номером...». 

Роздрукувала на принтері. За-
втра розклеїть. 

- Чим тебе годують? - запитала 
у знайди. - Сподіваюся, твої госпо-
дарі не забаряться. 

Вранці, дорогою на роботу, роз-
клеїла оголошення. І чекала на те-
лефонний дзвінок. Він пролунав 
увечері. 

- Це, певно, мій Чіпс, - привітав-
шись, сказав незнайомий чоловік.

- Хто? 
- Собака. Бігль. Чіпс. Ім’я таке. 
- Приходьте чи приїжджайте за 

своїм Чіпсом, - назвала адресу. 
Господар знайди з’явився через 

хвилин двадцять. Чіпс не тямився 
від радості. Чоловік вибачався. Роз-
повів, що був у від’їзді. Чіпса зали-
шив на сусідського хлопчика. А той 
не впильнував. 

- Дмитрик, власне, й побачив на 
зупинці оголошення. Він сюди до 
школи ходить. А наш будинок тро-
хи далі. Гуляв у парку з Чіпсом. Зна-
йомих хлопців зустрів. От і... Чіпсові 
ще року нема. Малий. Дороги додо-
му поки не знає. Тому й загубився. 

- Добре, що до будинку при-
бився, а не парком блукав. До речі, 
чому він Чіпс? 

- Любить чіпси випрошувати. 
- Може, чаю чи кави вип’єте, - 

запропонувала Віра. - А то розмов-
ляємо в коридорі. Проходьте на 
кухню. Як до вас звертатися?

- Юрій Васильович. Можна 
Юрій чи Юра. Мені чаю, будь ласка. 

Віра та вечірній гість довго роз-
мовляли. Розповідали кожен про 
своє. Чіпс дрімав.  

Чоловік давно розлучився. Дру-
жина подалася на заробітки і там 
їй усміхнулося нове кохання. Юрію 
залишила двох дітей. Мусив дава-
ти раду. А тому з учителя трудо-
вого навчання перекваліфікував-
ся на працівника станції техобслу-
говування. Батько добре розумів-
ся в машинах. І сина навчив. А по-
тім підсобив, аби відкрити власну 
справу. 

- Мої сини вивчилися, одружи-
лися. Старший живе в нашому міс-
ті, молодший - в сусідній області. 
На Різдво гостювали в мене. Хлоп-
ці - золоті. І з невістками пощасти-
ло. А ми живемо удвох з Чіпсом... 

Юрій Васильович видяковував-
ся. Каявся, що прийшов з порожні-
ми руками. 

- Ми з Чіпсом виправимося, 
якщо дозволите. 

- Та що ви! Нічого не потрібно... 
...Наступного року під Віриною 

ялинкою були справжні подарун-
ки, а не муляжі. Серед них у неве-
личкій коробці - пуделочко з перс-
нем. Юрій Васильович у такий спо-
сіб вирішив освідчитися. Віра про 
це ще нічого не відала. Сини ж 
батька «благословили»: його обра-
ниця їм до вподоби. 

Чіпс, коли приходив у гості з 
Юрієм Васильовичем, вмощував-
ся біля ялинки. І хитрющим погля-
дом зирив на обох. 
Наче знав про ро-
мантичні наміри 
свого господаря...
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Колядує моя Україна...
Колядує моя Україна,
Колядує під снігом й дощем,
У затишних домівках й руїнах,
За столом й під 

прицільним вогнем.
Колядує в боївках і храмах,
В лікарняних палатах, полях,
Колядуймо і ми разом з вами,
Прославляймо Ісуса в піснях.
Колядуймо, і Боже Дитятко,
Що прославило весь Вифлеєм,
Зможе дар 

найцінніший вам дати -
Так омріяний бажаний МИР.
Христос подається! 

Славімо його!

Тетяна ЯБЛОНЬ.
м. Чортків.

гніздечко
Йдемо спішною ходою
Ми від хати і до хати
Голосною колядою
Сина Божого вітати.
...Все до ладу. Все – як треба.
Кожушки, хустки квітчасті...
Долинає аж до неба:
– Жийте в радості і щасті!

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці ансамблю “Калина” - сестрички Христина  
та Юліана Колосівські й Діана Палієнко (с.Кам’янки Підволочиського району).

Сокровенне

Несподіванка 

Ольга ЧОРНА.

Несподіванка 
під ялинку
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1. Тривалість робочого дня 11 січня, 30 квітня, 8 травня, 13 жовтня, 24 грудня, 31 грудня – 7 годин.
2. За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до 

трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні.
3.  З метою створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 07 січня – Різдва Христового,  необхідно керуватися розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 995-р.

Вадим БОЯРСЬКИЙ, директор департаменту соціального захисту населення адміністрації.

Жителі Тернопільщини 
можуть скористатися 

сучасним освітнім 
порталом служби 

зайнятості

У державній службі зайнятості 
стартував новий проект для 
успішного працевлаштування 

українців – Освітній портал 
державної служби зайнятості  
(http://skills.dcz.gov.ua/).   

«Новий сервіс допоможе безробітним 
розвивати власні навички, необхідні для 
вдалого працевлаштування, отримати 
нові компетенції та пройти професійне на-
вчання», - коментує директор Державного 
центру зайнятості Ольга Макогон.

Новий сервіс дозволить:
• розвивати особисті компетенції, за-

требувані на ринку праці;
• отримати актуальну інформацію 

щодо пошуку роботи та підбору персона-
лу;

• навчитися складати резюме сучасно-
го формату;

• підготуватися до співбесіди з робото-
давцем;

•  обрати освітні курси та вебінари для 
безробітних, зокрема ті, які проводять-
ся центрами професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості.

«Портал допоможе реалізувати най-
важливіше для служби завдання - знайти 
достойну роботу кожному українцеві та 
кваліфікований персонал кожному робо-
тодавцеві», - підкреслила О. Макогон.

На сайті будуть впроваджуватися нові 
освітні програми, розроблені спільно з ро-
ботодавцями, проводитимуться вебінари 
та дистанційне навчання. Більшість мате-
ріалів буде розміщуватися у відеоформаті.

Завдяки новому сервісу зможуть та-
кож підвищувати свою кваліфікацію і пра-
цівники державної служби зайнятості. Це 
буде найбільша база можливостей.

Довідково.
Освітній портал ДСЗ розроблено на ви-

конання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, Указу Президента Укра-
їни № 837/2019.

У п’ятницю, 3 січня, в 
клубі села Угринів 
Підгаєцького 

району трапився вибух. 
У цей час у приміщенні 
перебували діти віком 
від 12 до 17 років і 
проводили репетицію 
різдвяного вертепу. 

Як повідомляють у прес-
службі управління ДСНС в Тер-
нопільській області, о 17:40  до 
рятувальників надійшло по-
відомлення про вибух та по-
дальше горіння в приміщенні 
клубу в селі Угринів Підгаєць-
кого району. Вогонь охопив по-
ловину будівлі разом із покрів-
лею. О 17:58 пожежу локалізу-
вали, а о 18:10 повністю лік-

відували. Постраждалих дітей 
швидка забрала у Підгаєцьку-
райлікарню, а звідти одразу ж 
транспортували у Тернопіль-
ську обласну дитячу лікарню. 
Троє школярів потрапили у 
реанімацію, п’ятеро в хірургіч-
не відділення. 

На даний час підлітки пе-
ребувають на стаціонарному 
лікуванні. Одного з трьох по-
терпілих перевели з реанімації 
в хірургічне відділення. За ін-
формацією лікарів, діти отри-
мали опіки полум’ям газу, в ре-
зультаті яких пошкоджено від 
9 до 47 відсотків поверхні тіла.

За попередньою оцінкою 
експертів, причиною вибуху в 
сільському клубі міг стати ви-
тік природного газу. Напере-

додні газовики проводили ре-
монтні роботи. На місці події 
фахівці виявили стару газову 
трубу, до якої зроблено врізку. 
Ймовірно, газ старою трубою 
потрапив у приміщення клу-
бу, і його накопичення призве-
ло до вибуху.

Поліцейські з’ясовують об-
ставини нещастя. Аби встано-
вити ступінь тяжкості тілес-
них ушкоджень потерпілих, а 
також причини, що спровоку-
вали трагедію, слідчі ГУНП в 
Тернопільській області при-
значили експертизи - вісім 
судово-медичних та вибухо-
технологічну.

 Окрім цього, слідчі звер-
нулися з листом в управління 
Держпраці у Тернопільській 

області для проведення пере-
вірки та ініціювали створення 
спецкомісії в Підгаєцькій рай-
держадміністрації щодо при-
чин надзвичайної ситуації.

 Правоохоронці проводять 
подворовий обхід, опитують 
людей та очевидців нещасно-
го випадку. Спілкувалися слід-
чі і з робітниками, які у 2016-
2017 роках проводили ремонт 
в будинку культури села Угри-
нів.

Даний факт внесений в 
Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань відповідно до статті 
272 частини 2 ККУ - порушен-
ня правил безпеки під час ви-
конання робіт з підвищеною 
небезпекою, що спричинило 
тяжкі наслідки.

На Підгаєччині від вибуху 
постраждало вісім дітей

Підлітки з опіками у лікарні, 
поліцейські шукають винних

Особи, які зареєструють-
ся для участі в пробному 
тестуванні, матимуть мож-
ливість:

• ознайомитися зі стан-
дартизованими тестами, 
що відповідають вимогам 
Програм, характеристикам 
і структурі сертифікаційних 

робіт зовнішнього незалеж-
ного оцінювання 2020 року;

• виконати пробний 
тест і попрактикуватися в 
заповненні бланків відпо-
відей;

• дізнатися правиль-
ні відповіді до завдань про-
бного тестування, що бу-

дуть розміщені на сайті 
Українського центру оціню-
вання якості освіти у визна-
чений час;

• отримати результат 
пробного тестування за до-
помогою спеціального сер-
вісу (за бажанням);

• психологічно налашту-
ватися на проходження зо-
внішнього незалежного оці-
нювання;

• навчитися ефективно 
розподіляти час;

• оцінити свій рівень на-
вчальних досягнень.

Графік проведення про-
бного ЗНО-2020: 21 берез-
ня – українська мова і літе-

ратура; 28 березня – історія 
України,  математика, біоло-
гія, географія, фізика,  хімія, 
а також іноземні мови (ан-
глійська, іспанська, німець-
ка та французька).

У день проведення про-
бного тестування кожен за-
реєстрований учасник може 
скласти тест з одного на-
вчального предмета.

Реєстрація для участі в 
пробному зовнішньому не-
залежному оцінюванні три-
ватиме з 03 до 24 січня 
2020 року на сайті Івано-
Франківського регіонально-
го центру оцінювання якос-
ті освіти (www.test.if.ua).

До уваги тернополян: почалася 
реєстрація для участі в пробному ЗНО

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 
проходить з метою ознайомлення всіх 
охочих із процедурою проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, 
структурою та змістом тестового зошита, 
порядком доступу до пункту тестування та 
робочого місця. Пробне тестування є важливою 
складовою підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання.
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передвісник майбутнього на наступних 
дванадцять та шістдесят років» 

Іван КРУП’ЯК: «Рік білого металевого Щура - 

Разом із відомим тернопільським астрологом Іваном 
КРУП’ЯКОМ зазирнемо за лаштунки майбутнього, у 
таємниці Космосу та чисел. Що ж у «меню» нового року 

для Землі...   

Минув ще один рік. «Подорослішав» світ і 
люди. 2019-ий був для когось щасливим. 

Комусь приніс розчарування і втрати... Віднедавна 
кожен новий рік українці зустрічають із запитанням: коли 
на нашій святій і зболеній землі настане мир і спокій. Коли 
колір смутку зміниться на колір радості. І, взагалі, коли 
на планеті буде більше добра та благополуччя. Коли усім 
вистачатиме місця під сонцем. Адже і від людей залежить, 
що нам віщуватимуть зорі. Чи гідні ми прихильності Небес? 

Ольга
ЧОРНА.

- Високосний 2020-ий - рік білого 
металевого Щура або Пацюка. Іва-
не Степановичу, чого людям і пла-
неті очікувати від цієї тваринки? І 
від високосного року? 

- Провідні вчені декількох країн сві-
ту довели, що в людини найбільше генів 
щура і свині. Я задумався, коли вивчав 
принципи астрології: чому першим прий-
шов Щур, а останньою - Свиня. А тому, 
що вони найближчі до людини. До речі, в 
Україні цих тваринок називають однаково 
- пацюки. То паця, а це - пацюк. 

Щур - перша тварина у списку східних 
знаків. Він відкриває 12-річний місячний 
цикл китайського календаря. Повторю-
ється кожні дванадцять років. А повна 
стихія - через 60 років. 1960-ий був роком 
білого Щура. 

Білий - колір чесності та благородства. 
Тому багато людей усе почнуть із чистого 
аркуша. Цього року взагалі добре почина-
ти щось нове, якусь справу. Протягом бага-
тьох років усе розпочате буде утверджува-
тися. 

Рік починається 25 січня. На день на-
родження нашого президента. Цікава річ: 
«народжена» Україна - під «сімкою». І нині 
маємо і президента, і прем’єр-міністра, які 
також народжені під сімкою. В Гончарука 
день народження 7 липня. А в президента - 
25 число - два плюс п’ять. Це - сигнал нової, 
інакодумаючої влади.       

- Білий колір. Не агресивний. Не 
гарячий. Символ чистоти і бездо-
ганності. Чи остудить він голови 
немудрих політиків? Напругу, яка 
відчувається у світі?

- Усе починається з білого кольору. І 
закладається майбутнє, фундамент, на 
наступних дванадцять і навіть шістдесят 
років. У космічному і земному сенсі - це по-
вністю нова програма. Людина проживає 
один космічний день, він складає 72 роки. 
Його можна прожити цікаво, змістовно, ве-
село. А можна - в загоні, невизначеності. На 
жаль, велику частину свого життя українці 
проживають у метушні, тривозі, пошуком 
добра на чужині. Багато людей виїжджає. 
Залишаються без батьків діти. Розпада-
ються сім’ї. Вимирають села. Меншає люду 
в містечках. Зараз ніби-то об’єднуються. 
Але що це об’єднання дасть, коли не стане 
людей?

У політиків повинен бути холодний 
розум. Не можна все робити нахрапом, зга-
рячу. Бо вже світ так зворохобили, що далі 
нікуди. Планета палає у вогні, бо маємо 

війни. В ненависті, бо політики самі її роз-
палюють заради власної    вигоди та рей-
тингів. Цей рік має шанс остудити голови 
деяких політиків. Проте багато залежа-
тиме і від суспільства. Люди також пови-
нні відрізняти зерно від полови. Думати. 
І пам’ятати, що кожен відповідальний за 
дію того чи іншого політика. Адже обрав 
його. Політики, уряди хочуть контролю-
вати людей, суспільство. І це їм вдається. 
А має бути контроль політиків з боку сус-
пільства. І Небеса дають такі шанси. Проте 
люди часто їх втрачають.    

- Тернопіль, Івано-Франківськ, 
Львів - споконвічна Галичина. Те-
пер, за реформою, нас хочуть при-
єднати до Поділля - до Вінниччи-
ни. Відірвати, фактично...

- Етнічно складені території «різати» 
не можна. Так, Тернопіль частково - Поді-
лля. Кордон, кажуть географи, проходить 
по річці Серет. Виходить, масив «Дружба» 
розташований в Галичині, а центр міста 
й інші мікрорайони належать до Поділля. 
Але... із згаданими регіонами ми пов’язні 
традиціями, звичаями, ментально. І роз-
черком пера цього не можна руйнувати. Ті, 
що складають подібні проєкти, не знають 
природи держави, менталітету. Бо навіть 
між сусідніми селами є різниця, не кажучи 
вже про регіони. 

Найперше, нам потрібно об’єднатися 
навколо мови. Бо це - генетичний код на-
ції. Проте в цьому чомусь політики не по-
спішають. Дехто каже: українська мова не 
модна. Відмовлятися від мови, землі, де 
людина народилася, - великий гріх. Мова 
батьків. Батьківщина. Святі істини, які 
не можна порушувати. Адже у світі все 
взаємозв’язано. Зневажаючи мову - руй-
нуємо генетичні коди держави. І ще: люди 
повинні вчитися, мінятися. Тягнутися до 
правди, віри і добра. До науки. Не світ змі-
нює нас - ми змінюємо світ. І чому б це не 
почати з першого року, що починає два-
надцятирічий цикл? З білого аркуша...                          

- Якою буде політика у рік Щура?

- У багатьох випадках політика залежа-
тиме від перших осіб. А мінятися протягом 
року буде багато. Прийдуть нові правителі. 
Це - частина фундаменту, що закладається. 
Стане трошки менше агресивності, яку ми 
спостерігаємо. Буде більше поміркованос-
ті та розумного вирішення того чи іншого 
питання. Більше комунікабельності, розу-
міння ситуації.  

До слова, про щурів. Вчені досі не мо-

жуть пояснити, яким чином вагітна щури-
ця, коли стається щось непередбачуване, 
погане, робить самоаборт, залишаючи із 
18 чи 16 початків двоє-троє для того, аби 
вони могли вижити. Відомо, що ці тварини 
неймовірно винахідливі. Хитрі. І ця риса 
буде притаманна нинішньому року. І ще 
таке: коли щурів помістити, наприклад, у 
бочку й залишити без харчу, вони з’їдають 
самі себе. Як люди в часи голоду.    

- Українців непокоїть дуже важли-
ве питання: коли у нас закінчить-
ся війна?

- Це ще буде тягнутися... Кажуть, треба 
звести стіну, і це щось поліпшить. У ниніш-
ньому світі стіна між ворогуючими країна-
ми нічого не вирішить. Її можна розвали-
ти. Зробити підкоп...  

- Яким знакам найбільше щасти-
тиме в новому році?

- Білий колір - колір металу. З металу 
виготовляють зброю. Метал - це щит, ша-
бля, меч... Метал твердий. Тому люди, на-
роджені під усіма знаками Зодіаку, повинні 
себе мобілізовувати, проявляти твердість. 
Слабинки не повинно бути.  

Кому буде в році Щура комфортно? 
Світлим кольорам. Приміром тим, хто на-
родився під стихією жовтого кольору. 
Складнувато буде стихіям синього кольо-
ру. І чи не найскладніше - червоного ко-
льору. Бо це протилежний колір до білого. 
Червоний дає агресію, а білий - спокій. 

Загалом Щур найкраще дружить з Мав-
пою - вони розуміють одне одного. З Дра-
коном. Непогано буде Котам. Бо кіт може 
мишу чи щура приборкати, загіпнотизува-
ти. Цим знакам щаститиме в матеріально-
му плані.   

Складнувато буде Коням, особливо 
червоним, вогняним. Бо коні і щурі - опо-
ненти. На конюшнях щурі не водяться. І 
коні не люблять щурячого запаху. 

Для Тигра Щур є чимось далеким і не-
цікавим. Нема чим наїстися. 

Сабака, хоча й гавкає на щура, проте 
вони не дуже конфліктують. 

Свиня почуватиметься спокійно, бо 
вона передала естафету Щуреві.  

Волу буде легше, ніж у попередній рік. 
Він утверджуватиме себе. 

Не погано почуватимуться Півні. Хоча в 
них червоний колір, проте в курниках лю-
блять жити і щурі, й півні. Вони «сусіди». 

Змія пережила важкий рік. Тепер почне 
приходити до тями. Для Змій зараз почи-
нається тривалий, позитивний період. А 

коли знову прийде Свиня - стане сумно... У 
Вівці перша половина року може бути пів 
біди, а друга - складніша. 

Звісно ж, щаститиме Щурам. Вони - гос-
подарі року. 

- 2020-ий рік: що означає з точки 
зору астрології ця комбінація чи-
сел?

- Два плюс два - в сумі чотири. Четвер-
тий знак Зодіаку - Рак. А колір білий, він і 
є символом для Раків, отже буде проявля-
тися більше домашнього, материнського. 
Трошки люди почнуть по-іншому, краще, 
сприймати один одного. Родини почнуть 
зближуватися. Стане менше непорозумінь 
між дітьми та батьками.  

- Рік білого металевого Щура на-
стане 25 січня 2020 року о 00.03 
годині. Іване Степановичу, про що 
«розповідає» ця дата?

- 25 число - сімка - два плюс п’ять. Це - 
зародкове, божественне число. Буде багато 
подій, які важко спрогнозувати. Ланцюжок 
наче міцно зв’язаний між собою, але через 
якісь причини може розходитися. Проте 
це буде інший, цікавіший рік. Сімка людям 
«підказує»: слід дивитися з оптимізмом у 
майбутнє. Згадати, що в світі є місце для 
добра. Відшукати його в своїх серцях. І бе-
регти свою планету. Не забуваймо: Земля 
для людей є матір’ю, а не мачухою. А що 
людина творить? Нищить природу. Засмі-
чує довкілля і воду. А все до пори, до часу...     

- Чого очікувати від року Щура га-
зеті «Наш ДЕНЬ», започаткованій 
під знаком Близнюків у 2013 році?  

- Тринадцятий рік - це була четвірка. 
Знак Близнюків. Дуже символічне число. 
Чотири пори року. Чотири сторони світу. 
Чотири стихії: Вода, Вогонь, Земля, Пові-
тря. Піраміда. Ранок-день-вечір-ніч. Ві-
чність... Цьому знаку Зодіака в 2020-ому 
буде чи не найлегше. Тому газету чита-
тимуть, вона житиме. Новий день настає 
щоразу. Назва видання - це своєрідний 
код. День - це світло, сонце, рух, думка, 
дія, життя... Читачам і творцям «Нашого 
ДНЯ» бажаю здоров’я, добра, твердості, 
мудрості. Хай кожен із вас прикрашає 
своїми діяннями та думками дні. І хай 
кожен прожитий день 
буде для вас святом...  

передвісник майбутнього на наступних 
дванадцять та шістдесят років»



ЦЕРКОВНИЙ 
КАЛЕНДАР УГКЦ2020

1	 19	 ср	 Боніфатія	муч.
2	 20	 чт	 Ігнатія	Богоносця	свщмч.	(передпр.	Різдва	Христового)
3	 21	 пт	 Юліянії	мучц.
4	 22	 сб	 Анастасії	вмучц.
5	 23	 нд	 Перед	Різдвом.	10	мучеників	у	Криті                    Гл.	4,	Єв.	7
6	 24	 пн	 Навечір’я	Різдва	(піст).	Євгенії	прпмучц.
7	 25	 вт	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 26	 ср	 Собор	Пресвятої	Богородиці	і	св.	Йосифа
9	 27	 чт	 Стефана	первомуч.	і	архидиякона
10	 28	 пт	 20	тис.	мучч.,	спалених	в	Нікомидії
11	 29	 сб	 Св.	дітей,	вбитих	у	Вифлеємі,	Маркела	прп.
12	 30	 нд	 По	Різдві.	Анісії	мучц.,	Зотика	прп.                         Гл.	5,	Єв.	8
13	 31	 пн	 Меланії	Римлянки	прп.	(відд.	Різдва	Христового)
14	 1	 вт	 Обрізання	ГНІХ,	Василія	Великого	свят.
15	 2	 ср	 Сильвестра	свят.	(передпр.	Богоявления)
16	 3	 чт	 Малахії	прор.,	Гордія	муч.
17	 4	 пт	 Собор	70	апостолів,	Теоктиста	прп.
18	 5	 сб	 Навечір’я	Богоявления (піст).	Теопемпта	й	Теони	мучч.
19	 6	 нд	 БОГОЯВЛЕННЯ	ГОСПОДНЄ                                        Гл.	6,	Єв.	9
20	 7	 пн	 Собор	св.	Івана	Христителя
21	 8	 вт	 Юрія	Хозевіта	прп.,	Домніки	прп.,	Еміліяна	ісп.
22	 9	 ср	 Полієвкта	муч.
23	 10	 чт	 13-ти	Пратулинських	мучч.,	Григорія	свят.
24	 11	 пт	 Теодосія	Великого	прп.
25	 12	 сб	 Татіяни	мучц.
26	 13	 нд	 По	Богоявленні.	Єрмила	і	Стратоніка	мучч.             Гл.	7,	Єв.	10
27	 14	 пн	 Прпп.	Отців,	убит.	в	Синаї,	Ніни	рівноап.	(відд.	Богоявл.)
28	 15	 вт	 Павла	Тебського,	Івана	Кущника	прпп.
29	 16	 ср	 Поклоніння	кайданам	св.	ап.	Петра
30	 17	 чт	 Антонія	Великого	прп.
31	 18	 пт	 Атанасія	і	Кирила	святт.,	аєпп.	Олександрійських

1	 19	 сб	 Макарія	Єгипетського	прп.
2	 20	 нд	 Євтимія	Великого	прп.                                     32	Гл.	8,	Єв.	11
3	 21	 пн	 Максима	ісп.,	Неофіта,	Євгенія,	Валеріяна	і	ін.	мучч.
4	 22	 вт	 Тимотея	ап.,	Анастасія	Перського	прпмуч.
5	 23	 ср	 Климента	свщмуч.,	Агатангела	муч.
6	 24	 чт	 Ксенії	(Оксани)	Римлянки	прп.
7	 25	 пт	 Григорія	Богослова,	аєп.	Царгородського	свят.
8	 26	 сб	 Ксенофонта	і	Марії	прпп.
9	 27	 нд	 Митаря	і	Фарисея.	Перен.	мощей	свят.	Івана	Золот.				Гл.	1,	Єв.	1
10	 28	 пн	 Єфрема	Сирійця	прп.
11	 29	 вт	 Перенесення	мощей	свщмуч.	Ігнатія	Богоносця
12	 30	 ср	 Трьох	Святих:	Василія	Вел.,	Григорія	Богосл.,	Івана	Золотоуст.
13	 31	 чт	 Кира	та	Івана	безсрібників	і	чудотворців
14	 1	 пт	 Трифона	муч.	(передпр.	Стрітення)
15	 2	 сб	 СТРІТЕННЯ	ГОСПОДНЄ
16	 3	 нд	 Блудного	Сина.	Симеона	Богоприємця	і	Анни	Прор.					Гл.	2,	Єв.	2
17	 4	 пн	 Ісидора	Пилюсіотського	прп.
18	 5	 вт	 Агафії	мучц.
19	 6	 ср	 Вукола	прп.,	Сілвана	свщмуч.
20	 7	 чт	 Партенія	свят.,	Луки	прп.
21	 8	 пт	 Теодора	Стратилата	вмуч.,	Захарії	прор.	(відд.	Стрітення)
22	 9	 сб	 Заупокійна.	Никифора	муч.
23	 10	 нд	 М'ясопусна.	Харалампія	муч.                                    Гл.	З,	Єв.	З
24	 11	 пн	 Власія	свщмуч.,	аєп.	Севастійського
25	 12	 вт	 Мелетія	свят.,	аєп.	Антіохійського
26	 13	 ср	 Мартиніяна	прп.,	Зої,	Фотинії	(Світлани)	прпп.
27	 14	 чт	 Перест.	Кирила	рівноап.,	Авксентія	прп.
28	 15	 пт	 Онисима	aп.
29	 16	 сб	 Памфіла,	Порфірія,	та	ін.	мучч.

1	 19	 вт	 Андрія	Стратилата	муч.	і	тих,	що	з	ним
2	 20	 ср	 Самуїла	прор.
3	 21	 чт	 Тадея	ап.,	Васси	мучц.
4	 22	 пт	 Агатоніка,	Северіяна	та	ін.	мучч.
5	 23	 сб	 Луппа	муч.,	Іринея	свщмуч.,	єп.	Ліонського	(відд.	Успіння)
6	 24	 нд	 Євтиха	свщмуч.																																																									13	Гл.	4,	Єв.	2
7	 25	 пн	 Тита	ап.,	перенесення	мощей	ап.	Бартоломея
8	 26	 вт	 Адріяна	і	Наталії	мучч.
9	 27	 ср	 Пімена	прп.
10	 28	 чт	 Мойсея	Мурина	прп.,	Августина	свят.,	Собор	преп.	Отців	Печерсь.	
11	 29	 пт	 Усікновення Голови св. Івана Христителя (піст)
12	 30	 сб	 Олександра,	Івана,	Павла	Нового	святт.,	патр.	Царгородських
13	 31	 нд	 Покладення	пояса	Пресв.	Богородиці										14	Гл.	5,	Єв.	3
14	 1	 пн	 Початок Церковного Року. 
	 	 	 Симеона	Стовп.	прп.,	Айтала	муч.
15	 2	 вт	 Маманта	муч.,	Івана	Посника	прп.
16	 3	 ср	 Антима	свщмуч.,	єп.	Нікомидійського,	Теоктиста	прп.
17	 4	 чт	 Вавили	свщмуч.,	Мойсея	Боговидця	прор.
18	 5	 пт	 Захарії	прор.,	батька	св.	Івана	Христителя
19	 6	 сб	 Спогад	чуда	арх.	Михаїла	в	Колосах,	Євдоксія	і	ін.	мучч.
20	 7	 нд	 Перед	Воздвиж.	Созонта	муч,	
   (передпр.	Різдва)																																																						15	Гл.	6.	Єв.	4
21	 8	 пн	 РІЗДВО	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
22	 9	 вт	 Йоакима	і	Анни	прав.,	Северіяна	муч.
23	 10	 ср	 Минодори,	Митродори	й	Німфодори	мучцц.
24	 11	 чт	 Теодори	Олександрійської	прп.
25	 12	 пт	 Автонома	свщмуч.	(відд	Різдва)
26	 13	 сб	 Корнилія	свщмуч.	(передпр.	Воздвиження)
27	 14	 нд	 ВОЗДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА	(піст)          16	Гл.	7,	Єв.	5
28	 15	 пн	 Микити	вмуч.
29	 16	 вт	 Євфимії	вмучц.
30	 17	 ср	 Віри,	Надії,	Любови	та	Софії	мучцц.

Січень

1	 17	 нд	 Сиропусна.	Теодора	Тирона	вмуч.																										Гл.	4,	Єв.	4
2	 18	 пн	 Льва	свят.,	папи	Римського.	Початок Великого посту
3	 19	 вт	 Архипа	aп.
4	 20	 ср	 Льва	прп.,	єп.	Катанського
5	 21	 чт	 Тимотёя	прп.,	Євстатія	свят.
6	 22	 пт	 Віднайдення	мощей	мучч.,	що	в	Євгенії.
7	 23	 сб	 Полікарпа	свщмч.,	єп.	Смирнського,	Теодора	Тирона	вмуч.
8	 24	 нд	 1	посту.		І	і	II	відн.	Голови	св.	Івана	Христителя			Гл.	5,	Єв.	5
9	 25	 пн	 Тарасія	свят.,	аєп.	Царгородського	
10	 26	 вт	 Порфирія	свят.,	єп.	Газького
11	 27	 cр	 Прокопія	Декаполіта	прп.	й	ісп.	
12	 28	 чт	 Василія	прп.	й	ісп.
13	 29	 пт	 Касіяна	прп.
14	 1	 сб	 Євдокії	прпмучц.
15	 2	 нд	 2	посту.	Теодота	(Богдана)	свщмуч.																							Гл.	6,	Єв.	6
16	 3	 пн	 Євтропія,	Клеоніка	і	Василіска	мучч.
17	 4	 вт	 Герасима	прп.,	що	в	Йордані
18	 5	 ср	 Конона	муч.
19	 6	 чт	 42-ох	мучч.	Аморійських
20	 7	 пт	 Василія,	Єфрема,	Капітона	
	 	 	 та	ін.	свщмучч.,	єпп.	Херсонських
21	 8	 сб	 Теофілакта	свят.,	єп.	Нікомидійського
22	 9	 нд	 Хрестопоклінна.	40	мучч.	Севастійських										Гл.	7,	Єв.	7
23	 10	 пн	 Кондрата,	Кипріяна,	Леоніда,	Галини	та	ін.	мучч.
24	 11	 вт	 Софронія	свят.,	патр.	Єрусалимського
25	 12	 ср	 Теофана	ісп.,	Григорія	Двоєслова	свят.,	папи	Римського
26	 13	 чт	 Перенесення	мощей	свят.	Никифора,	
	 	 	 патр.	Царгородського
27	 14	 пт	 Венедикта	прп.
28	 15	 сб	 Агапія	та	ін.	6	мучч.
29	 16	 нд	 4	посту.	Івана	Ліствичн.	прп.	Савина	і	Папи	мучч.				Гл.	8,	Єв.	8
30	 17	 пн	 Олексія	прп.,	чоловіка	Божого
31	 18	 вт	 Кирила	свят,	аєп.	Єрусалимського

березень

1	 18	 пт	 Івана	прп.,	учня	Григорія	Декаполіта
2	 19	 сб	 Івана	прп.,	печерника
3	 20	 нд	 Мироносиць.	Теодора	Трихіни	прп.                       Гл.	2,	Єв.	З
4	 21	 пн	 Януарія	і	тих	що	з	ним	свщмучч.,	Теодора	муч.
5	 22	 вт	 Теодора	Сикеота	і	Віталія	прпп.
6	 23	 ср	 Юрія	Переможця	вмуч.
7	 24	 чт	 Сави	Стратилата	муч.
8	 25	 пт	 Марка	апостола	і	євангелиста
9	 26	 сб	 Василія	свщмуч.,	єп.	Амасійського
10	 27	 нд	 Розслабленого.	Симеона	свщмуч.,	Стефана	Вол.	прп.				Гл.	3,	Єв.	4	
11	 28	 пн	 Ясона	і	Сосіпатра	апп.,	
	 	 	 Дади,	Максима	і	Кинтиліяна	мучч.
12	 29	 вт	 9	мучч.	в	Кизиці,	Мемнона	прп.,	чудотворця
13	 30	 ср	 Переполовинення. 	Якова	ап.,	брата	св.	Івана	Богослова
14	 1	 чт	 Єремії	прор.
15	 2	 пт	 Атанасія	Великого	свят.
16	 3	 сб	 Перест.	Теодосія	Печерського	прп.,	Тимотея	і	Маври	мучч.
17	 4	 нд	 Самарянки.	Пелагії	мучц.                                           Гл.	4,	Єв.	7
18	 5	 пн	 Ірини	мучц.,	Никифора	прп.
19	 6	 вт	 Йова	праведного
20	 7	 ср	 Акакія	муч.,	Поява	чесного	Хреста	в	Єрусалимі	(відд.	Перепол.)
21	 8	 чт	 Івана	Богослова	ап.,	Арсенія	Великого	прп.
22	 9	 пт	 Перен.	мощей	свят.	Миколая,	Ісаї	прор.,	Христофора	муч.	
23	 10	 сб	 Симона	Зилота,	aп.
24	 11	 нд	 Сліпородженого.		Кирила	і	Методія,	рівноапп.			Гл.	5,	Єв.	8
25	 12	 пн	 Єпіфанія	і	Германа	святт.
26	 13	 вт	 Глікерії	мучц.
27	 14	 ср	 Ісидора	муч.	(відд.	Пасхи)
28	 15	 чт	 ВОЗНЕСІННЯ	ГОСПОДНЄ
29	 16	 пт	 Теодора	прп.,	Віта,	Модеста	й	ін.	мучч.
30	 17	 сб	 Андроніка	ап.	і	тих,	що	з	ним
31	 18	 нд	 Св.	Отців.	Теодота,	Петра,	Діонісія,	Андрія
   та	ін.мучч.                                                                  Гл.	6,	Єв.	10

травень
1	 19	 пн	 Патрикія	свщмуч.,	єп.	Пруського	і	тих,	що	з	ним
2	 20	 вт	 Талапея	муч.
3	 21	 ср	 Костянтина	і	Олени	рівноапп.
4	 	22	 чт	 3-є	віднайд.	Голови	св.	Івана	Христителя	(з	нед),	
	 	 	 Василіска	муч.
5	 23	 пт	 Єфросинії	Полоцькоїпрп.,	Михаїпа	прп.	(відд.	Вознесіння)
6	 24	 сб	 Заупокійна.	Симеона,	щр	на	Дивній	горі,	
	 	 	 Микити	чудотв.	препп.
7	 25	 нд	 ЗІСЛАННЯ	СВЯТОГО	ДУХА,	ПЯТИДЕСЯТНИЦЯ				Гл.	7,	Єв.	9
8	 26	 пн	 Святого	Духа,	Пресвятої	Трійці.	Карпа	ап.
9	 27	 вт	 Терапонта	свщмуч.
10	 28	 ср	 Микити	прп.,	єп.	Халкедонського	
11	 29	 чт	 ТеодраТдіви,	прпмучц.
12	 30	 пт	 Ісаакія	Далматського	прп.
13	 31	 сб	 Єрмія	ап.,	Єрмея	муч.	(відд.	Пягидесятниці)
14	 1	 нд	 Всіх	Свяггих.	Юстина	муч,	і	тих,	що	з	ним          1	Гл.	8,	Єв.	1
15	 2	 пн	 Никифора	іш.,патр.иаргородського.	Початок Петрового посту
16	 3	 вт	 Лукиліяна	і	тих,	що	з	ним	мучч.
17	 4	 ср	 Митрофана	свят.,	патр.	Царгородського
18	 5	 чт	 Пр.Євхариспї(на	неділю)	Доротея	свщмуч.,	Косми	пресв.
19	 6	 пт	 Висаріона	чудотворця	й	Іларіона	Нового	прпп.
20	 7	 сб	 Теодота	свщмуч.
21	 8	 нд	 Пресв.	Євхаристії.	Пер.	мощей	Теодора	
   Тирона	вмуч.                                                               2	Гл.	1,	Єв.	2
22	 9	 пн	 Кирила	свят.,	аєп.	Олександрійського	
23	 10	 вт	 Тимотея	свщмуч.,	єп.	Пруського
24	 11	 ср	 Вартоломея	і	Варнави	апп.
25	 12	 чт	 Онуфрія	Великого	і	Петра	Ліонського	прпп.	
	 	 	 (відд.	Пресв.	Євхар.)
26	 13	 пт	 Пресв.	Серия	Ісуса(на	нед.)Акилини	мучц.,	Трифілія	свят.
27	 14	 сб	 Співстр.	Пр.	Богородиці.	Миколая	Чарн.,	24	співмучч.,	Омеляна	муч.
28	 15	 нд	 Пресв.Серця	1суса.Амоса	прор.,	Єроніма	прп.				3	Гл.	2,	Єв.	З
29	 16	 пн	 Тихона	свят.
30	 17	 вт	 Мануїла,	Савела,	Ісмаїла	мучч.

червень

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

жовтень

1	 18	 ср	 Леонтія	муч.
2	 19	 чт	 Юди	ап.,	брата	Господнього
3	 20	 пт	 Методія	свщмч.,	єп.	Патарського
4	 21	 сб	 Юліяна	Тарсійського	муч.
5	 22	 нд	 Всіх	святих	укр.	народу.	Євсевія	свщм. 
   М.	Б.	Неуст.	Помочі                                                    4	Гл.	3,	Єв.	4
6	 23	 пн	 Агрипини	мучц.
7	 24	 вт	 Різдво	Івана	Христителя
8	 25	 ср	 Февронії	прпмучц.
9	 26	 чт	 Давида	Солунського	прп.
10	 27	 пт	 Самсона	прп.,	лікаря
11	 28	 сб	 Перенесення	мощей	безсрібників	Кира	та	Івана
12	 29	 нд	 Петра	і	Павла,	верх,	апп.                                         5	Гл.	4,	Єв.	5
13	 З0	 пн	 Собор	12-ох	апостолів
14	 1	 вт	 Косми	і	Дам'яна,	безср.
15	 2	 ср	 Покладення	ризи	Пресв.	Богородиці	у	Влахерні
16	 3	 чт	 Якинта	муч.,	Анатолія	свят.,	патр.	Царгородського
17	 4	 пт	 Андрія	свят.,	Марти	прп.,	Павла	Гойдича	свщмуч.
18	 5	 сб	 Атанасія	Атонського	прп.
19	 6	 нд	 Сісоя	Великого	прп.                                                 6	Гл.	5,	Єв.	6
20	 7	 пн	 Томи,	що	в	Малеї,	Акакія,	що	в	Ліствиці	прпп.
21	 8	 вт	 Прокопія	вмуч.
22	 9	 ср	 Панкратія	свщмуч.,	єп.	Тавроменійського
23	 10	 пт	 Антонія	Печерського	прп.,	Франциска,	Рафаїла	і	ін.	мучч.
24	 11	 пт	 Ольги	рівноап.,	княгині	Київської,	Євфимії	мучц.
25	 12	 сб	 Прокла	та	Іларія	мучч.,	Михаїла	Малеїна	прп.
26	 13	 нд	 Св.	Отців	6-ох	соборів.	Стефана	прп.,	
   Юліяна	свят.                                                                7	Гл.	6,	Єв.	7
27	 14	 пн	 Акили	ап.
28	 15	 вт	 Володимира	Великого	рівноап.
29	 16	 ср	 Атеногена	свщмуч.	і	10	його	учнів
З0	 17	 чт	 Марини	вмчц.
31	 18	 пт	 Якинта	й	Еміліяна	мучч.

липень

листопад
1	 19	 нд	 Йоїла	прор.,	Уара	муч.,	Теодора	Ромжі	свщмуч.									21	Гл.	4,	Єв.10
2	 20	 пн	 Артемія	вмуч.
3	 21	 вт	 Іларіона	Великого	прп.
4	 22	 ср	 Аверкія	рівноап.,	єп.	Єрапольського,	і	7-х	юнаків,	що	в	Ефесі
5	 23	 чт	 Якова	ап.,	брата	Господнього
6	 24	 пт	 Арети	муч.	і	тих,	шо	з	ним
7	 25	 сб	 Маркіяна	і	Мартирія	мучч.
8	 26	 нд	 Димитрія	Мироточця	вмуч.	__                          22	Гл.	5,	Єв.	11
9	 27	 пн	 Нестора	муч.,	Капітоліни,	Єротіїди	мучцц.
10	 28	 вт	 Параскеви	П'ятниці	мучц.,	Терентія	і	Неоніли	мучч.	
11	 29	 ср	 Анастасії	прпмучц.,	перест.	Аврамія	Ростовського	прп.
12	 30	 чт	 Зиновія	і	Зиновії	мучч.
13	 31	 пт	 Стахія,	Амплія	та	ін.	апп.,	Єпімаха	муч.
14	 1	 сб	 Косми	і	Дам'яна	безср.	і	чудотв.
15	 2	 нд	 Акиндіна,	Пигасія,	Афтонія	і	ін.мучч.              23	Гл.	6,	Єв.	1
16	 3	 пн	 Акепсима	єп.,	Йосифа	пресв.,	Айтала	мучч.
17	 4	 вт	 Йоанікія	Вел.	прп.,	Нікандра	муч.,	Єрмея	пресв.
18	 5	 ср	 Галактіона	і	Епістими	мучч.
19	 6	 чт	 Павла	ісп.,	аєп.	Царгородського
20	 7	 пт	 33-х	мучч.	в	Мелітині,	Йосафати	Гордашевської	блаж.	прп.
21	 8	 сб	 Собор	Архистратига	Михаїла	і	всіх	безтілесних	сил
22	 9	 нд	 Матрони.	Теоктисти	прпп.
   Онисифора	і	ін.	мучч.                                             24	Гл.	7,	Єв.	2	
23	 10	 пн	 Ераста,	Олімпа,	Родіона	апп.	і	тих,	що	з	ними
24	 11	 вт	 Мини,	Віктора,	Вінкентія	мучч.,	Теодора	Студита	прп.
25	 12	 ср	 Йосафата	свщмуч.,	аєп.	Полоцького
26	 13	 чт	 Івана	Золотоустого	свят.,	аєп.	Царгородського
27	 14	 пт	 Филипа	aп.
28	 15	 сб	 Гурія,	Самона,	Авіва	мучч.	і	ісп.	Початок Різдвяного посту
29	 16	 нд	 Матея	ап.	і	єванг.                                                   25	Гл.	8,	Єв.	3
30	 17	 пн	 Григорія	свят.,	єп.	Неокесарійського,	чудотворця

1	 19	 сб	 Макрини	прп.,	Дія	прп.,	Альфонса	прп.
2	 20	 нд	 Іллі	прор.                                                                     8	Гл.	7,	Єв.	8
3	 21	 пн	 Симеона	й	Івана	прпп.,	Єзекиїла	прор.
4	 22	 вт	 Марії	Магдалини	рівноап.,	повер.	мощ.	свщмуч.	Фоки
5	 23	 ср	 Трохима,	Теофіла	мучч.	і	тих,	що	з	ними
6	 24	 чт	 Бориса	і	Гліба	мучч.,	Христини	вмучц.
7	 25	 пт	 Успіння	св.	Анни,	матері	Пресв.	Богородиці
8	 26	 сб	 Єрмолая	свщмуч.,	Параскеви	прпмучц.
9	 27	 нд	 Пантелеймона	вмуч.,	Климента	свят.__          9	Гл.	8,	Єв.	9
10	 28	 пн	 Прохора,	Ніканора,	Тимона,	Пармена	апп.	і	дияк.	
11	 29	 вт	 Калиніка	муч.
12	 30	 ср	 Сили,	Силуана,	Крискента,	Андроніка	апп.
13	 31	 чт	 Євдокима	прав.	(передпр.	перен.	Чесного	Хреста)
14	 1	 пт	 Перен.	Чесн.	Хреста,	мучч.	Макавеїв.	
   Початок Успенського посту
15	 2	 сб	 Перенесення	мощей	первомуч.	Стефана
16	 3	 нд	 Ісаакія,	Далмата,	Фавста	прпп.                          10	Гл.	1Єв.	10
17	 4	 пн	 7-х	мучч.	Єфеських,	Євдокії	прмучц.
18	 5	 вт	 Євсигнія	муч.,	Спомин	освяч.	
	 	 	 Патріаршого	Собору	(пер.	Преобр.)
19	 6	 ср	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 7	 чт	 Дометія	прпмуч.
21	 8	 пт	 Еміліяна	ісп.,	єп.	Кізицького	
22	 9	 сб	 Матія	ап.,	Івана	Віанея	св.
23	 10	 нд	 Лаврентія	муч.,	архидиякона                           11	Іл.	2,	Єв.	11
24	 11	 пн	 Євпла	муч.
25	 12	 вт	 Фотія	і	Аникити	мучч.
26	 13	 ср	 Максима	прп.,	ісповідника	(відд.	Преображення)
27	 14	 чт	 Перен.	мощей	прп.	Теодосія	Печерського	(передпр.	Успіння)
28	 15	 пт	 УСПІННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
29	 16	 сб	 Перенесення	Нерукотворного	Образу	ГНІХ,	Діомида	муч.
30	 17	 нд	 Пресв.	Богородиці	Владичиці	України.	
   Мирона	муч.                                                               12	Гл.	3,	Єв.	1
31	 18	 пн	 Флора	й	Лавра	мучч.

серпень

грудень
1	 18	 вт	 Платона	і	Романа	мучч.
2	 19	 ср	 Авдія	прор.,	Варлаама	муч.
3	 20	 чт	 Григорія	Декаполіта	прп.,	
	 	 	 Прокла	св.	(передпр.	Введення)
4	 21	 пт	 ВВЕДЕННЯ	В	ХРАМ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
5	 22	 сб	 Филимона	ап.	і	тих,	що	з	ним
6	 23	 нд	 Амфілохія	єп.	Іконійського	і	Григорія	святт.														26	Гл.	1,	Єв.	4
7	 24	 пн	 Катерини	вмучц.,	Меркурія	вмуч.
8	 25	 вт	 Климента	папи	Рим.,	Петра	свщмучч.	(відд.	Введення)
9	 26	 ср	 Аліпія	прп.,	пам'ять	посвяч.	храму	св.	Юрія	в	Києві
10	 27	 чт	 Якова	Персіянина	вмуч.,	Паладія	прп.	
11	 28	 пт	 Стефана	Нового	прпмуч.,	Іринарха	муч.
12	 29	 сб	 Парамона	муч.,	Філумена	муч.,	Акакія	прп.
13	 30	 нд	 Андрія	Первозванного	aп.																																	27	Гл.	2,	Єв.	5
14	 1	 пн	 Наума	прор.
15	 2	 вт	 Авакума	прор.
16	 3	 ср	 Софонії	прор.
17	 4	 чт	 Варвари	вмучц.,	Івана	Дамаскина	прп.
18	 5	 пт	 Сави	Освященного	прп.
19	 6	 сб	 Миколая	Чудотворця	свят.,	аєп.	Мір	Лікійських
20	 7	 нд	 Амвросія	свят.,	єп.	Медіоланського																	28	Гл.	3,	Єв.	6
21	 8	 пн	 Патапія	прп.	(передпр.	Непорочного	Зачаття)
22	 9	 вт	 Непорочне	Зачаття	Пресв.	Богородиці	(Зачаття	св.	Анни)	
23	 10	 ср	 Мини,	Єрмогена,	Євграфа	мучч.
24	 11	 чт	 Даниїла	прп.,	стовпника
25	 12	 пт	 Спиридона	прп.,	єп.	Трімітійського
26	 13	 сб	 Євстратія,	Євгенія,	Ореста	й	ін.	мучч.
27	 14	 нд	 Св.	Праотців.	Тирса,	Левкія,	
   Филимона	і	ін.	мучч.																																														29	Гл.	4,	Єв.	7
28	 15	 пн	 Єлевтерія	свщмуч.,	Павла	прп.,	Стефана	ісп.
29	 16	 вт	 Агея	прор.	(відд	Непорочного	Зачаття)
30	 17	 ср	 Даниїла	прор.,	та	трьох	юнаків:	Ананїі	Азарії	і	Мисаїла
31	 18	 чт	 Севастіяна	муч.	і	вояків	його

вересень

лютий

квітень
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1	 19	 ср	 Хризанта	і	Дарії	мучч. (Поклони)
2	 20	 чт	 Препп.	Oтців,	убитих	у	монастирі	св.	Сави
3	 21	 пт	 Якова	ісп.,	єп.	Катанського
4	 22	 сб	 Акафістова.	Василія	свящмч.,	пресвітера,	Анкірського
5	 23	 нд	 5	посту.	Марії	Єгипет.	прп.,
   Нікона	і	його	учнів	мучч.                                           Гл.	1,	Єв.	9
6	 24	 пн	 Захарії	прп.	(передпр.	Благовіщення)
7	 25	 вт	 БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
8	 26	 ср	 Собор	Архангела	Гавриїла	(відд.	Благовіщення)
9	 27	 чт	 Матрони	Солунської	мучц.
10	 28	 пт	 Іларіона	Нового	прп.,	Стефана	прп.,	чудотворця	
11	 29	 сб	 Лазарева.	Марка	прп.	і	Кирила,	диякона	свщмучч.
12	 30	 нд	 КВІТНА.	Івана	Ліствичника	прп.                  Гл.	2,	Єв.	Мт.	83
13	 31	 пн	 Іпатія	прп.,	єп.	Гангренського
14	 1	 вт	 Марії	Єгипетської	прп.
15	 2	 ср	 Тита	прп.,	чудотворця
16	 3	 чт	 Великий	Четвер.	Микити	прп.,	
	 	 	 ігумена	Мідікійського	(Страсті)
17	 4	 пт	 Велика	П'ятниця	(Плащаниця).	Йосифа	і	Юрія	прпп.
18	 5	 сб	 Велика	Субота.	Теодула,	Агатопода	та	ін.	мучч.
19	 6	 нд	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ,	ПАСХА             Гл.	1
20	 7	 пн	 Світлий	понеділок.	Юрія	прп.,	єп.	Митіленського			Гл.	2
21	 8	 вт	 Світлий	вівторок.	Іродіона,	Агава,	та	ін.	апп.	 					Гл.	З
22	 9	 ср	 Євпсихія	муч.	 	 																									Гл.	4	
23	 10	 чт	 Терентія,	Африкана,	Максима,	й	ін.	36	мучч.													Гл.	5	
24	 11	 пт	 Антипа	свщмуч.,	єп.	Пергамського	 																									Гл.	6	
25	 12	 сб	 Василія	ісп.,	єп.	Марійського	 	 																									Гл.	8
26	 13	 нд	 Томина.	Артемона	свщмуч.                Гл.	1,	Єв.	1
27	 14	 пн	 Мартина	ісп.,	папи	Римського,	Антонія,	Івана	й	ін.	мучч.	
28	 15	 вт	 Аристарха,	Пуда	і	Трохима	апп.	
29	 16	 ср	 Агапії,	Ірини,	Хіонії	мучцц.	
30	 17	 чт	 Симеона	прп.,	Акакія	прп.

ЗАГАЛЬНИЦІ (звільнення від посту в п’ятницю):
від Різдва Христового до Богоявления: 07.01-17.01

від неділі про Митаря і Фарисея до неділі про Блудного Сина: 09.02-16.02
від Воскресіння Христового до неділі Томиної: 19.04-26.04

від Зіслання Св. Духа до неділі Всіх Святих: 07.06-14.06
Новий Рік -1 січня    День Незалежності України - 24 серпня
Дні, на які припадають Господські та Богородичні свята

Березень - місяць св.Йосифа Обручника: Молебень до св.Йосифа
Травень - місяць Пречистої Діви Марії: Молебень до Пресв.Богородиці

Червень - місяць Найсв. Серця Ісуса: Молебень до Найсв. Христового Серця
Жовтень - місяць Вервиці: спільна молитва на вервиці

8 січня - День Родини   10 травня - День Матері
7 червня - парафіяльне свято сім’ї  24 серпня - День Незалежності України

20 вересня - День Батька   27 вересня - День Катехита

ЗАБОРОНЕНІ ЧАСИ 
(без весіль, забав і танців): 

Усі дні посту та періоди загальниць.

ПОСТИ
Великий Піст: 02.03-18.04   

Петрівка: 15.06-11.07
Спасівка: 14.08-27.08 

Пилипівка: 28.11-06.01
Одноденні пости: 

06.01   18.01   02.03   17.04   11.09   27.09
Кожна п’ятниця, крім загальниць.
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Для американських  
військових важливе навчання  

в українській армії
Американська армія тісно співпрацює 

зі Збройними силами України і вчиться 
у них протистоянню з російськими оку-
пантами. Військовослужбовці в Україні 
вивчають російську тактику, заявив ко-
лишній тимчасовий повірений у справах 
США в Києві Вільям Тейлор в інтерв’ю 
ТСН. Від українських солдатів і офіцерів 
американці дізнаються також про «ро-
сійську техніку, способи, якими росіяни 
доставляють сюди свою техніку». «Ді-
знаються деякі дії росіян, які передують 
атакам. Розуміння, як росіяни діють і во-
юють, дуже важливе для нас», - пояснив 
Тейлор. І зазначив: у випадку війни з РФ 
отриманий досвід стане для США перева-
гою. Тейлор запевнив, що завдяки укра-
їнцям американські військові зрозуміли, 
як воювати проти дронів і артилерії. Крім 
того, Тейлор зазначив: «Інформаційна ві-
йна - це новий феномен, з яким ми пови-
нні навчитися мати справу». 
Ціни на відпочинок в Туреччині 

можуть зростати і в 2020-ому
Голова Федерації готельєрів Туреч-

чини Осман Айрик заявив: рік, що минув, 
видався досить хорошим для турецько-
го туризму. Проте, бажаний рівень дохо-
дів готельєрами поки що не досягнуто, 
тому тенденція зростання вартості роз-
міщення в країні збережеться і в 2020 
році, повідомляє видання «Hydropower». 
Осман Айрик поскаржився на недостат-
ні доходи готельєрів. За його словами, 
ціни на розміщення не дотягують до рів-
ня цін, які були в 2015-2016 роках. І, вод-
ночас, зазначив: у 2020 році Туреччи-
на може розраховувати на 10 відсотків і 
більше зростання іноземного турпотоку.

Поляки в рахунках за газ 30% 
віддають на фінансування  

армії РФ
Оскільки Польща закуповує росій-

ський газ, то в рахунках поляків за газ 
значний відсоток йде на фінансування 
російської армії, заявив голова правління 
польської нафтогазової компанії PGNiG 
Пьотр Возняк. «Принаймні, 20-30 відсо-
тків з того, що платить за газ кожен по-
ляк, прямо йде на фінансування, як ка-
жуть у Росії, оборонного комплексу - ро-
сійських збройних сил», - сказав Возняк 
у телеефірі, повідомляє «Puls Biznesu». 
Польща ще в 1996 році уклала з «Газп-
ромом» контракт на купівлю російсько-
го газу. Термін дії його завершується 31 
грудня 2022 року. З того дня Польща пла-
нує більше не купувати російський газ.
Президентка Естонії повернула 

Росії подароване кримське 
шампанське

Президентка Естонії Керсті Калью-
лайд відмовилася від подарованої росій-
ським посольством на свій ювілей пляш-
ки кримського шампанського, відіславши 
її назад. Про це пише естонське видання 
«Eesti Ekspress». «Посольство Росії при-
вітало президента Естонії із 50-річчям, 
надіславши їй квіти, шоколад та пляшку 
кримського шампанського. Пляшку кан-
целярія президента повернула назад до 
посольства», - йдеться у новині. 
Від пожеж в Австралії загинуло 
близько 1,25 мільярдів тварин

За оцінками австралійської філії Всес-
вітнього фонду дикої природи (WWF), 
внаслідок пожеж в Австралії могли заги-
нути більше мільярда тварин. Про це звя-
вив гендиректор WWF-Австралія Дер-
мот О’Горман, пише HuffPost. За оцінкою 
WWF-Австралія, приблизно 1,25 мільяр-

да тварин могли загинути прямо або опо-
середковано внаслідок пожеж, що спа-
лили 8,4 мільйонів гектарів по всій Ав-
стралії (еквівалентно площі всієї краї-
ни Австрії). Серед загиблих тварин - ти-
сячі коал, кенгуру, какаду та інші. WWF 
відзначає, що на відновлення постражда-
лих лісів можуть піти десятиліття, а деякі 
види тварин можуть опинитися на межі 
вимирання. Також з’явилася інформація, 
що ліси у багатьох випадках люди, ймо-
вірно, підпалювали навмисно. Це розслі-
дує поліція. 

Військові США зможуть 
заряджати смартфони  
від власних черевиків

Інженери з компанії Robotic Research 
LLC для американських військовослуж-
бовців розробили інноваційні череви-
ки, які не лише відповідають усім вимо-
гам армійського взуття, а й стануть у на-
годі військовим для того, щоб заряджати 
свої гаджети. Про це пише портал «Army 
Times». За словами розробників, дизайн 
нових черевиків буде не сильно відріз-
нятися від тих, що носять зараз в армії 
США. Однак у взутті буде товста підошва, 
яку оснастять сучасними технологіями. 
Для зарядки самих черевиків електри-
ка не знадобиться. Взуття матиме «ро-
зумні» устілки, що вироблятимуть енер-
гію при кожному кроці. До виробництва 
енергії «підключиться» й каблук, який 
при ходьбі вмикатиме міні-генератор, 
що дає електричний заряд. Тож військові 
зможуть заряджати смартфони або план-
шети від своїх черевиків. А ще в платфор-
му вбудують датчик, за допомогою якого 
можна буде відстежити, де перебуває вій-
ськовослужбовець.

Криза на Близькому Сході  
може вплинути на Європу

Президент Європейської комісії 
Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, на 
якому йшлося про події в Іраку, Ірані та 
Лівії, зазначила, що близькосхідна криза 
може торкнутися і Євросоюзу. Про це по-
відомляє «Укрінформ». За словами Урсу-
ли фон дер Ляєн, Єврокомісія проаналі-
зувала наслідки, які криза на Близько-
му Сході може мати для ЄС у таких сфе-
рах, як транспорт, енергетика, сусідство 
та міграція, а також для проєктів з еко-
номічного розвитку, стабілізації та від-
будови, які Євросоюз здійснює в цьо-
му регіоні. Як відомо, на Близькому Схо-
ді різко загострилася безпекова ситуа-
ція після того, як США повітряним уда-
ром поблизу аеропорту Багдада вбили 
іранського генерала Сулеймані. В ніч на 
8 січня Іран завдав ракетного удару по 
військових об’єктах США.

ОАЕ видаватимуть туристичні 
візи на п’ять років

Об’єднані Арабські Емірати почнуть 
видавати туристам з усіх країн світу ба-
гаторазові туристичні візи на п’ять ро-
ків. Про це повідомив прем’єр-міністр 
ОАЕ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, 
пише видання «Я і Закон». Чиновник за-
значив, що ОАЕ щорічно відвідують по-
над 21 мільйон туристів на рік. Тому 
країна прагне стати головним світовим 
туристичним напрям-
ком.

Україна
Підвищення пенсійного віку 

неминуче

Підвищення пенсійного віку в Украї-
ні неминуче, хоч якими «м’якими» були 
б реформи пенсійної системи. Про це ска-
зала голова парламентського комітету з 
питань соціальної політики, нардеп від 
«Слуги народу» Галина Третьякова, пише 
«Інтерфакс-Україна». Поки що питання не 
стоїть на порядку денному уряду, але вже 
тривають дискусії, як максимально полег-
шити долю людей, зауважила Третьяко-
ва. «Україні потрібно йти на дуже плавне 
підвищення пенсійного віку, наприклад, 
на 1 місяць у рік, починаючи з 2023-го або 
2025-ого. В іншому випадку ми своїх ді-
тей прирікаємо на ще гіршу долю й гіршу 
пенсію. Водночас, це не питання сьогод-
нішнього дня», - заявила нардеп.

Міносвіти пропонує скоротити 
кількість вишів 

Міністр освіти і науки України Ган-
на Новосад пропонує оптимізувати ме-
режу університетів, скоротивши дрібні 
виші. Про це голова освітнього відомства 
повідомила в інтерв’ю «РБК-Україна». «У 
нас працює близько 300 вишів. Але кон-
тингент студентів маленький, і до того ж 
стрімко падає останні десять років. Нам 
не потрібна така мережа. Тому треба ру-
хатися в напрямку об’єднання і укрупнен-
ня університетів», - сказала міністр. І зая-
вила про необхідність оптимізації як ви-
трат на виші, так і механізму їх фінансу-
вання. На її думку, фінансувати універси-
тети слід, орієнтуючись на якість освіти, а 
не на кількість студентів.

П’яних водіїв судитимуть  
по-новому

З першого січня водії, які перебувають 
за кермом у стані алкогольного сп’яніння, 
несуть кримінальну відповідальність. Во-
дій отримає судимість навіть у разі при-
тягнення вперше. Штраф - від 17 до 32 ти-
сяч гривень. «Машиною не матиме пра-
ва керувати три роки. Якщо повторно по-
рушить, доведеться сплатити 51 тисячу 
гривень. Теж не матиме права їздити 2-3 
роки», - пояснили у Міністерстві внутріш-
ніх справ. Кримінальна відповідальність 
загрожує також водіям у разі керування 
авто в стані наркотичного сп’яніння та 
під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу й швидкість реакції. По-
карають і за те, що передали керувати ав-
томобілем такому водію. 

Євробляхерів очікують  
великі штрафи

У новому році євробляхерів штрафу-
ватимть за порушення строку перебу-
вання тимчасового митного заїзду від 
85000 до 170000 гривень. Сума залежа-
тиме від кількості діб порушення. Крім 
того, доведеться заплатити 34 тисячі за 
те, що за кермо такої машини сяде ін-
ший водій або автівку будуть використо-
вувати для підприємницької діяльності, 
пише «Газета по-українськи». 

Сигнал супутникових каналів 
закодують

З 20 січня сигнал українських супут-
никових телеканалів закодують. Близько 
4 мільйонів користувачів не зможуть ди-
витися телевізор через «тарілку». В Укра-
їні компанії встановлювали супутникові 

«тарілки» і запевняли клієнтів, що вони 
дивляться технічний сигнал. Такі корис-
тувачі є піратами, і це є порушенням зако-
нодавства Євросоюзу. Закодують 23 теле-
канали чотирьох найбільших медіа-груп 
України. До них входять, зокрема канали: 
1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, Інтер, Украї-
на, ТЕТ, Мега. Як повідомляє «Gazeta.ua», 
можна перейти на ефірне ТБ - Т2 чи при-
єднатися до кабельного оператора.

Українці торік купили іномарок 
на $3,2 мільярди

Імпорт легкових автомобілів в Україну 
в січні-листопаді 2019 року склав $3,289 
мільярдів. Про це повідомляє Державна 
фіскальна служба. Згідно з митною статис-
тикою, найбільшу кількість легкових авто 
було ввезено в Україну з Німеччини - на 
$632 мільйони. На другому місці - імпорт з 
Японії, який склав $527,674 мільйони. За-
микає трійку лідерів США з результатом 
$455,128 мільйонів. Також у ДФС повідо-
мили, що в січні-листопаді Україна експор-
тувала легковиків на суму $11,776 мільйо-
нів. Найбільше українських автомобілів 
продано в США, Канаді та Уганді.

Вихователям дитсадків 
підвищать зарплату

В уряді заявляють про намір підви-
щити соціальний статус педагогів, які 
працюють у закладах дошкільної осві-
ти. Відповідні заходи відбудуться у рам-
ках програми розширення мережі за-
кладів дошкільної освіти, що заплано-
вана Кабміном, пише osvita.ua. «Почи-
наючи з 2021 року, щонайменше 10 від-
сотків педагогічних працівників закла-
дів дошкільної освіти підвищуватимуть 
професійну кваліфікацію за новими про-
грамами. Водночас, уряд подбає про під-
вищення соціального статусу педагогів, 
зокрема через збільшення рівня зарпла-
ти», - йдеться у повідомленні Кабміну.

У яких галузях вітчизняні 
«оптовики» заробляють  

шалені гроші  
Українські підприємства, що займа-

ються оптовою торгівлею, працюють у 
різноманітних напрямках і заробляють 
добре. Та є категорії, що особливо виріз-
няються обсягами виручки, дослідили в 
«YouControl». Це - оптова торгівля - дуже 
грошовитий вид діяльності. Окремі її на-
прямки мають сумарну виручку, що ви-
мірюється сотнями мільярдів гривень. 
До топ-10 категорій оптової торгівлі, які, 
за даними 2018 року заробили найбіль-
ше, належать: енергосектор (купівля-
продаж вугілля, газу, нафтопродуктів) 
- понад 570 млрд. грн. виручки; спеціа-
лізована торгівля - 450 млрд. грн.; зерно, 
тютюн, насіння, корм для тварин - понад 
300 млрд. грн.; хімічні продукти - май-
же 200 млрд. грн.; фармацевтичні това-
ри - понад 150 млрд. грн.; тютюнові ви-
роби - до 150 млрд. грн.; метал і метале-
ві руди - до 150 млрд. грн.; деревина, буд-
матеріали, сантехніка - до 150 млрд. грн.; 
продукти і напої - понад 100 млрд. грн.; 
комп’ютери і ПЗ - до 100 млрд. грн.

Зарплати чиновників 
Мінекономіки вражають

У листопаді 2019 року зарплата міні-
стра економіки Тимофія Милованова з 
урахуванням премій у розмірі 381,7% від 
посадового окладу склала 64,3 тисячі гри-
вень (після сплати податків). Про це пові-
домили у Мінекономіки у відповідь на за-
пит НВ. Зазначається, що у вересні Мило-
ванову нарахували премії у розмірі 345% 
від посадового окладу, у жовтні - 587,5%, 
у листопаді - 381,7%, у грудні - 373,75%. 
Зарплата Милованова у вересні-листопаді 
становила 91,1 тисячу гривень (після спла-
ти податків). Дані за листопад свідчать, що 
усі заступники міністра отримали більше, 
ніж він. Зокрема, платня заступника міні-
стра - торгового представника України Та-
раса Качки склала 157,3 тисячі гривень.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.



ПРАВОСЛАВНИЙ
ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР2020

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

1	 сб	 Прп.	Макарія	В.,	прп.	Антонія,	свт.	Арсенія
2	 нд	 33-я,	про	Закхея.	Прп.	Євфимія,	гл.	8	
3	 пн	 Максима	сповід.,	мч.	Неофіта
4	 вт	 Ап.	Тимофія,	прмч.	Анастасія
5	 ср	 Сщмч.	Климента,	мч.	Агафангела
6	 чт	 Прп.	Ксенії	(Оксани)
7	 пт	 Свт.	Григорія	Богослова
8	 сб	 Прпп.	Ксенофонта,	Марії,	Аркадія,	Іоана
9	 нд	 Про	митаря	і	фарисея.	Свт.	Іоана	Зол.,	гл.	1
10	 пн	 Прп.	Єфрема	Сирійця,	прп.	Паладія	пуст.
11	 вт	 Сщмч.	Ігнатія	Богоносця
12	 ср	 Трьох	святителів:	Василія	Великого,
	 	 Григорія	Богослова,	Іоана	Золотоустого
13	 чт	 Безсрібників	мчч.	Кира	та	Іоана
14	 пт	 Мч.	Трифона,	мц.	Перпетуї
15	 сб	 СТРІТЕННЯ	Г.Н.І.Х.	освячення	свічок
16	 нд	 Про	блудного	сина.	ІІрав.	Симеона,	
	 	 Прор.	Анни,	гл.	2
17	 пн	 Прп.	Ісидора
18	 вт	 Мц.	Агафії,	свт.	Феодосія
19	 ср	 Прп.	Вукола,	прп.	Варсонофія
20	 чт	 Прп.	Парфенія,	прп.	Луки
21	 пт	 Вмч.	Феодора	Стратилата,	свт.	Сави
22	 сб	 Вселенська	поминальна.	Мч.	Никифора	
23	 нд	 М'ясопусна.	Сщмч.	Харлампія,	гл.	3
24	 пн	 Сщмч.	Власія,	блгв.	Всеволода
25	 вт	 Свт.	Мелетія,	свт.	Антонія
26	 ср	 Прпп.	Мартиніана,	Зої,	Світлани
27	 чт	 Рівноап.	Кирила,	учителя	слов'янськ.
28	 пт	 Ап.	Онисима,	прп.	Пафнутія
29	 сб	 Мчч.	Памфіла,	Порфирія	та	ін.

1	 ср	 Мчч.	Хрисанфа,	Дарїї.	Канон	Крит.,	покл.
2	 чт	 Прп.	отців.	Мц.	Світлани,	Віктора,	Йосії	
3	 пт	 Прп.	Якова	сповідника,	свт.	Кирила
4	 сб	 Акафістова.	Сщмч.	Василія,	прп.	Ісаакія
5	 нд	 5-а	В.П.	Прп.	Марії	Єгипетської,	ґл.	і
6	 пн	 Прп.	Якова	спов.,ІІрп.	ЗахарпПечерськ.
7	 вт	 БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВ.	БОГОРОДИЦІ
8	 ср	 Арх.	Гавриїла,	мцц.	Алли,	Лариси
9	 чт	 Мц.	Матрони,	прп.	Іоана
10	 пт	 Прп.	Іларіона,	прп.	Стефана
11	 сб	 Лазарева,	Прп.	Марка,	прп.	Іоана	пуст.
12	 нд	 6-а,	Вербна,	освячення	лози.	Прп.	Іоана	
13	 пн	 Страсний	тиждень.	Сщмч.	Іпатія
14	 вт	 Прп.	Марії	Єгипетської,	прп.	Геронтія
15	 ср	 Прп.	Tитa,	мч.	Полікарпа
16	 чт	 Великий.	Утреня	Страстей.	Прп.	Микити
17	 пт	 Велика.	Винос	Плащаниці.	Прп.	Йосифа
18	 сб	 Велика.	Прп.	Марка.	Освячення	пасок
19	 нд	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ.	ПАСХА	
20	 пн	 Світлий.	Прп.	Георгія,	прп.	Даниїла
21	 вт	 Світлий.	Aпп.	Іродіона,	Агава
22	 ср	 Світла.	Мч.	Євпсихія,	прп.	Вадима
23	 чт	 Світлий.	Мчч.	Терентія,	Помпія	та	ін.
24	 пт	 Світла.	Сщмч.	Антипи,	прп.	Іоана
25	 сб	 Світла.	Прп.	Василія,	сщмч.	Зинона
26	 нд	 2-а,	провідна,	антипасха,	aп.	Фоми,	гл.	1
27	 пн	 Мчч.	Антонія,	Іоана	і	Євстахія
28	 вт	 Aпп.	Аристарха,	Пуда	і	Трофима
29	 ср	 Мц.	Ірини,	мчч.	Леоніда,	Галини	
30	 чт	 Сщмч.	Симеона,	мч.	Адріяна

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

1	 нд	 Сиропусна,	прощена.	Вмч.	Феодора,	гл.	4
2	 пн	 Свт.	Лева.	Початок	Великого	посту
3	 вт	 Aпп.	Архипа,	Филимона,	мч.	Максима
4	 ср	 Прп.	Лева	єп.	Катанського,	прп.	Агафона
5	 чт	 Прп.	Тимофія,	свт.	Євстахія
6	 пт	 Мч.	Мчч.	Маврикія	й	70-ти	воїнів
7	 сб	 Вмч.	Феодора	Тирона,	сщмч.	Полікарпа
8	 нд	 1-а	В.П.	Торжество	Православ'я,	гл.	5
9	 пн	 Свт.	Тарасія	Константинопольського
10	 вт	 Свт.	Порфирія,	мч.	Севастіяна
11	 ср	 Прп.	Прокопія,	прп.	Фалалея,	прп.	Тита
12	 чт	 Прп.	Василія,	сщмчч.	Протерія,	Нестора	
13	 пт	 Прп.	Касіяна	Римлянина,	прп.	Іоана
14	 сб	 Прмц.	Євдокії,	прп.	Іоана,	мц.	Антоніни
15	 нд	 2-а	В.П.	Свт.	Григорія	Палами,	гл.	6
16	 пн	 Мч.	Євтропія...,	свв.	Зинона,	Зоїла
17	 вт	 Прп.	Герасима,	блгв.	кн.	В'ячеслава
18	 ср	 Мч.	Конона,	мч.	Онисима,	прп.	Марка
19	 чт	 Мчч.	42	в	Амореї.	Прп.	Аркадія
20	 пт	 Сщмчч.	Херсонеських,	прп.	Павла
21	 сб	 Прп.	Феофілакта,	aп.	Єрма
22	 нд	 3-я	В.П.	Хрестопоклонна.	40	мчч.	Сев.,	гл.	7	
23	 пн	 Мчч.	Кодрата,	Діонісія,	Віктора,	Галини
24	 вт	 Свт.	Софронія,	сщмч.	Піонія
25	 ср	 Прп.	Феофана,	свт.	Григорія	Двоєслова
26	 чт	 Мч.	Олександра,	мц.	Христини	Перської
27	 пт	 Прп.	Венедикта,	блгв.	Ростислава
28	 сб	 Мч.	Агапія,	сщмч.	Олександра
29	 нд	 4-а	В.П.	Прп.	Іоана	Ліств.,	мч.	Савина,	гл.	8
30	 пн	 Прп.	Олексія,	мч.	Марина
31	 вт	 Свт.	Кирила,	мчч.	Трофима	і	Євкарпія

1	 пт	 Мчч.	Віктора,	Зинона
2	 сб	 Прп.	Іоана,	свт.	Георгія
3	 нд	 3-я,	мироносиць.	Прп.	Федора,	гл.	2
4	 пн	 Сщмч.	Януарія,	мч.	Ісакія
5	 вт	 Прп.	Феодора,	прп.	Віталія
6	 ср	 Вмч.	Юрія,	мц.	Олександри
7	 чт	 Прп.	Сави,	прп.	Олексія,	прп.	Єлисавети
8	 пт	 Ап.	і	єв.	Марка
9	 сб	 Свтт.	Василія,	Стефана,	прав.	Глафіри
10	 нд	 4-а,	про	розслабленого.	Ап.	Симеона,	гл.	3
11	 пн	 Aпп.	Ясона	і	Сосипатра
12	 вт	 9-ти	мчч.	у	Кизиці
13	 ср	 Преполовення.	Ап.	Якова...,	мч.	Максима
14	 чт	 Пр.	Єремії,	сщмч.	Макарія,	блгв.	Тамари
15	 пт	 Свт.	Афанасія	Вел.,	мчч.	Бориса	і	Гліба
16	 сб	 Мч.	Тимофія,	прп.	Феодосія	Печ.
17	 нд	 5-а,	про	самарянку.	Мц.	Пелагії,	гл.	4
18	 пн	 Вмц.	Ірини
19	 вт	 Прав.	Іова,	мч.	Варвара
20	 ср	 Мч.	Акакія,	прпп.	Іоана,	Зенона
21	 чт	 Ап.	і	єв.	Іоана,	прп.	Арсенія
22	 пт	 Перенесення	мощів	свт.	Миколая	Чудотвор	
23	 сб	 Ап.	Симона	Зилота,	блж.	Таїсії
24	 нд	 6-а,	про	сліпого.	Свв.	Кирила	і	Мефодія,	гл.	5
25	 пн	 Свт.	Єпіфанія,	свт.	Германа
26	 вт	 Мц.	Глікерії,	прмч.	Макарія	Канівського
27	 ср	 Віддання	Пасхи.	Мч.	Ісидора,	прп.	Микити
28	 чт	 ВОЗНЕСІННЯ	Г.Н.І.Х.	Прп.	Пахомія	Вел.
29	 пт	 Прп.	Феодора,	свт.	Олександра
30	 сб	 Ап.	Андроніка	і	св.	Юнії,	свт.	Стефана
31	 нд	 7-а.	Мчч.	Феодота,	Клавдії,	Юлії,	гл.	6

1	 пн	 Сщмчч.	Патрикія,	Акакія,	прп.	Іоана
2	 вт	 Мчч.	Фалалея,	Олександра,	Астерія	
3	 ср	 Рівноапп.	Константина	та	Єлени
4	 чт	 Мч.	Василіска,	мч.	Іоана
5	 пт	 Прп.	Михаїла,	прп.	Євфросинії
6	 сб	 Троїцька	поминальна.	Прп.	Симеона
7	 нд	 8-а.	ДЕНЬ	СВ.	ТРОЙЦІ,	П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
8	 пн	 СВЯТОГО	ДУХА.	Aпп.	Карпа	і	Алфея
9	 вт	 Сщмч.	Ферапонта,	прав.	Іоана	Українця
10	 ср	 Прп.	Микити,	свт.	Ігнатія
11	 чт	 Мц.	Феодосії,	свв.	отців	І	Всел.	Собору
12	 пт	 Прп.	Ісаакія	Далматського
13	 сб	 Aп.	Єрма,	мч.	Філософа
14	 нд	 1-а.	Всіх	святих.	Мч.	Юстина	Філософа,	гл.	8
15	 пн	 Свт.	Никифора,	вмч.	Іоана.	Поч.	Петр.	посту
16	 вт	 Мчч.	Лукиліяна,	Клавдія,	Павла...
17	 ср	 Свт.	Митрофана,	свт.	Зосими
18	 чт	 Сщмч.	Дорофея,	блгв.	Ігоря,	кн.	Черніг.
19	 пт	 Прп.	Вісаріона.	прп.	Іларіона
20	 сб	 Мч.	Феодота	(Богдана),	мц.	Валерії
21	 нд	 2-а.	Всіх	Укр.	святих.	Вмч.	Федора,	гл.	1
22	 пн	 Свт.	Кирила,	мц.	Фекли
23	 вт	 Сщмч.	Тимофія,	прп.	Силуана
24	 ср	 Aпп.	Варфоломея	і	Варнави.
25	 чт	 Прп.	Онуфрія	Вел.,	прп.	Петра	Афонськ
26	 пт	 Мц.	Акилини,	мц.	Антоніни
27	 сб	 Пр.	Єлисея,	блгв.	кн.	Мстислава
28	 нд	 3-я.	Пр.	Амоса,	мчч.	Віта,	Модеста,	гл.	2
29	 пн	 Свт.	Тихона,	сщмч.	Тигрія
30	 вт	 Мчч.	Мануїла,	Савела	та	Ісмаїла

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

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

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

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

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

БАГАТОДЕННi ПОСТИ
ВЕЛИКИЙ ПІСТ:  	 	 2	березня	-	18	квітня;	
АПОСТОЛЬСЬКИЙ ПІСТ (ПЕТРІВКА): 	 15	червня	-	11	липня;	
УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ (СПАСІВКА): 	 14	серпня	-	27	серпня;	
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ (ПИЛИПІВКА): 	 28	листопада	-	6	січня;

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

загальницi
РІЗДВЯНА: 7-17	січня;	
МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ:	9-15	лютого;	
СИРНА: 24	лютого-1	березня;	
ПАСХАЛЬНА: 19	квітня-25	квітня;	
ТРОЇЦЬКА: 7-13	червня.
час для вiнчань
з 20 січня по 23 лютого; 
з 26 квітня по 14 червня; 
з 12 липня по 13 серпня; 
з 29 серпня по 27 листопада.

Січень лютий

квітеньберезень

травень

вересень

червень

жовтень

липень

листопад

серпень

грудень
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Футбол
Збірна України вперше у своїй істо-

рії вийшла на Євро-2020 з першого міс-
ця своєї групи. На шляху до успіху укра-
їнська команда переграла нинішніх 
чемпіонів Європи – збірну Португалії. 
Окрім того, підопічні Андрія Шевченка 
вперше в історії не програли жодного 
матчу за календарний рік. Сім із 10 по-
єдинків завершилися перемогою укра-
їнської команди, тричі було зафіксова-
но нічию (проти Португалії, Нігерії та 
Сербії).

Завдяки своїй роботі Шевченко 
увійшов до топ-10 найкращих тренерів 
збірних року за версією Міжнародної 
федерації футбольної статистики та іс-
торії. Українець посів восьме місце.

Інша українська команда – молодіж-
на – також провела успішний рік. Збір-
на України U20 перемогла на чемпіона-
ті світу, який проводив у Польщі.

У фіналі наші юнаки зустрілися зі 
збірною Південної Кореї. Підопічні 
Петракова пропустили вже на п’ятій 
хвилині зустрічі, але дубль Владислава 
Супряги і гол Георгія Цитаішвили на 
останній хвилині основного часу при-
несли Україні золото ЧС.

Бокс
На початку 2019 року український 

боксер Олександр Усик вирішив пере-
йти в суперважку вагову категорію, че-
рез що позбувся чемпіонських поясів за 
версіями WBA (Super), WBC, WBO, IBF і 
The Ring у першій важкій вазі.

Дебютувати в новій ваговій катего-
рії Усику ніяк не вдавалося. Менше, ніж 
за місяць до бою проти камерунця Кар-
лоса Такала, українець дістав травму 
руки, і поєдинок перенесли. А за кілька 
місяців до нової дати бою Такам відмо-
вився боксувати з Усиком.

Українському боксеру дали ново-
го суперника – нідерландця Тайрона 
Спонга, але за кілька днів до поєдинку 
того спіймали на допінгу. У підсумку 
Усику в терміновому порядку вже зна-
йшли третього супротивника – амери-
канця Чазза Візерспуна. 13 жовтня Усик 
усе ж дебютував у суперважкій вазі пе-
ремогою над американцем технічним 
нокаутом у сьомому раунді.

А от Василь Ломаченко намагається 
об’єднати всі чемпіонські пояси в лег-
кій вазі і стати абсолютним чемпіоном 
світу. У квітні українець переміг амери-
канця Ентоні Кролла і захистив титули 
чемпіона світу WBA, WBO і The Ring у 
легкій вазі.

Наступним кроком було завоюван-
ня нового чемпіонського пояса. У ніч на 
1 вересня Ломаченко рішенням суддів 
переміг Люка Кембелла зі США і здобув 
титул чемпіона світу за версією WBC. 
Тепер для звання абсолютного чемпіо-

на в легкій вазі Ломаченку бракує лише 
пояса за версією IBF.

Завдяки досягненням у 2019 році 
Василя Ломаченка визнали боксером 
року за версією WBO, а його батька і 
наставника Анатолія Ломаченка – най-
кращим тренером.

Біатлон
На чемпіонаті світу з біатлону 

2018/2019 Дмитро Підручний фінішу-
вав на четвертому місці у спринті, що 
дозволило йому взяти участь у перего-
нах переслідування.

У персьюті українець заробив два 
штрафні кола вже після першої стріль-
би, але після цього безпомилково за-
крив 15 мішеней і, завдяки трьом про-
махам норвежця Йоганнеса Бо, обійшов 
його на 8,3 секунди. Ця перемога стала 
першою в історії українського чолові-
чого біатлону на чемпіонатах світу.

На тому ж чемпіонаті світу україн-
ська збірна завоювала бронзу в жіночій 
естафеті, програвши лише 35 секунд 
збірній Норвегії, яка посіла перше міс-
це.

Уже в наступному сезоні на пер-
шому етапі Кубка світу українка Юлія 
Джима посіла друге місце в індивіду-
альних перегонах. Українка була єди-
ною спортсменкою в забігу, яка не зро-
била жодного промаху. 

Легка атлетика
На початку липня  17-річна українка 

Ярослава Магучіх, яка спеціалізується 
на стрибках у висоту, завоювала брон-
зову медаль «Діамантової ліги». Окрім 
того,  вона подолала двометровий 
бар’єр і стала наймолодшою спортсмен-
кою, якій це вдалося зробити. Восени 
українка дебютувала на чемпіонаті сві-
ту з легкої атлетики і відразу завоюва-
ла срібну медаль, встановивши особис-
тий рекорд - 2,02 метра. Завдяки цим 
досягненням Магучіх визнали найкра-
щою молодою легкоатлеткою Європи і 
світу у 2019 році.

ЇЇ колега по збірній Юлія Левченко 
може похвалитися золотою медаллю 
молодіжного чемпіонату Європи, а та-
кож срібною медаллю чемпіонату Єв-
ропи в закритому приміщенні.

Також на чемпіонаті світу срібну 
медаль зі стрибків у довжину виборола 
Марина Бех-Романчук. 

Спортивна гімнастика
Український олімпійський чемпіон 

зі спортивної гімнастики Олег Верняєв 
минулого року взяв участь у Європей-
ських іграх і зробив значний внесок у 
медальний залік України: золота ме-
даль у паралельних брусах, а також дві 
срібні – у багатоборстві та у вправах 
на коні. У жовтні 26-річний українець 
здобув першу в історії України медаль 
чемпіонату світу в багатоборстві, заво-
ювавши бронзу.

Інший український гімнаст Ігор 
Радівілов також узяв участь у Євро-
пейських іграх. На рахунку 27-річного 
спортсмена дві бронзові нагороди – в 
опорному стрибку та у вправах на кіль-
цях. На чемпіонаті світу Радівілов, як і 
Верняєв, здобув бронзову нагороду в 
опорному стрибку.

Боротьба
Український борець греко-

римського стилю Жан Беленюк у квітні 
завоював уже третю для себе золоту 
медаль чемпіонату Європи у вазі до 87 
кг. Також спортсмен здобув золото Єв-
ропейських ігор і вдруге в кар’єрі став 
чемпіоном світу. 

19-річна українська дзюдоїстка 
Дар’я Білодід відкрила рахунок золо-
тим медалям України на Європейських 
іграх, перемігши у фіналі росіянку Іри-

ну Долгову. Також Білодід удруге по-
спіль перемогла на чемпіонаті світу із 
дзюдо. Українка стала наймолодшою 
дзюдоїсткою в історії, якій двічі підко-
рилося золото світової першості.

Спортсмени 
з інвалідністю

На початку року параолімпійська 
збірна України взяла участь у чемпіона-
ті світу із зимових видів спорту. Україн-
ська команда з першого дня забрала 
лідерство в загальному медальному 
заліку і так і не віддала його суперни-
кам. Загалом українські параолімпійці 
завоювали 42 медалі: дев’ять золотих, 
16 срібних і 17 бронзових.

Українські спортсмени з інвалід-
ністю були першими в загальному ме-
дальному заліку на параолімпійському 
чемпіонаті світу із плавання. Українці 
завоювали 55 медалей: 17 золотих, 22 
срібних і 16 бронзових. Також спортс-
мени з України встановили три світові 
рекорди і п’ять рекордів Європи.

Улітку українські параолімпійці 
успішно виступили на чемпіонаті світу 
з легкої атлетики. Українські спортсме-
ни вибороли 11 золотих, вісім срібних і 
вісім бронзових нагород і посіли п’яте 
місце в медальному заліку серед 117 
країн-учасниць. Окрім медалей, україн-
ці здобули 25 ліцензій на участь у Пара-
олімпійських іграх 2020 року.

Інші види спорту
Українська фехтувальниця Ольга 

Харлан може похвалитися двома зо-
лотими нагородами на великих зма-
ганнях. У червні українка завоювала 
золоту медаль чемпіонату Європи в 
індивідуальній шаблі, а за місяць вшос-
те стала чемпіонкою світу, здолавши у 
фіналі восьмиразову переможницю сві-
тової першості росіянку Софію Велику.

Інший українець - Олексій Середа 
вже у 13 років отримав ліцензію на 
Олімпійські ігри, для цього йому зна-
добилося стати наймолодшим в історії 
чемпіоном Європи зі стрибків у воду. 
29-річна Аннамарі Данча увійшла в іс-
торію українського сноубордингу, за-
воювавши першу в історії країни ме-
даль чемпіонату світу - вона посіла 
друге місце в паралельному слаломі.

Спортивна слава УКРАЇНИ
Минулий рік був багатим на спортивні досягнення українських спортсменів.

 Тож давайте разом з читачами «Нашого ДНЯ» коротко згадаємо найважливіші з них.
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УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.05, 02.00, 03.35, 05.00 
Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.30, 12.20 Енеїда.
12.00, 14.15 Телепродаж.
13 .15 ,  17 .30 ,  00 .50 ,  05 .25 

#ВУкраїнi.
13.45, 21.45 Бюджетники.
14.30 Д/с “Ремесло за призна-

ченням”.
15.15, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
16.10 Д/ф “Пiвденнi моря. 

Маршалловi острови”.
17.00 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
18.25, 00.00, 02.40 Тема дня.
19.30 Д/с “Дикi тварини”.
20.00 Д/с “Вижити в дикiй 

природi”.
21.25, 23.35, 02.25 UA:Спорт.
22.10 Т/с “Епоха честi”.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.25, 10.25 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.05, 14.20 “Свiт навиворiт. 

Iндонезiя”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Мiцний горiшок”.
23.00 Х/ф “Дедпул”.

Iнтåр
04.55, 05.00 “Top Shop”.
05.30 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.35 “Стосу-

ється кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Сутичка”.
1 4 . 0 0  Х / ф  “ Н е с т е р п н а 

жорстокiсть”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Несолодка пропозицiя”.
22.00 “На Iнтерi - Головна ялин-

ка країни”.
01.05 Х/ф “Моя сiм`я вже лю-

бить тебе”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Факти.
05.20 Т/с “Вiддiл 44”.
06.05 Антизомбi.
06.55, 09.10 Секретний фронт. 

Дайджест.
08.45 Факти. Ранок.
09.40 Х/ф “Категорiя 6: День ка-

тастрофи”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.20 Х/ф “Сьома категорiя: 

Кiнець свiту”.
17.05 Х/ф “Початковий код”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
20.10 Багач-бiдняк.
21.25 Т/с “Обмани себе”.
22.45 Т/с “Шулер”.
01.20 Х/ф “Категорiя 6: День ка-

тастрофи”, ч. 1.
ÑТÁ
06.05, 11.00, 15.30, 17.50 Т/с 

“Коли ми вдома”.
11.55 Х/ф “Бетховен 5”.
13.45 Х/ф “Снiгопад”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Один за всiх.
20.05 Т/с “Доньки-матерi”.
22.25 Т/с “Червона королева”.
Новиé канал
07.10 Дешево i сердито.
08.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
11.00 Х/ф “Таємниця Рагнарока”.
13.10 Х/ф “Як Грiнч вкрав Рiздво”.
15.05, 17.00 Kids Time.
15.10 М/ф “Добрий динозавр”.
17.05 Кулька пародiй.
19.00 Х/ф “Розплата”.
21.00 Х/ф “Кровний батько”.
23.00 Х/ф “Загорнути в асфальт”.
Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 23.30 Iсторiя одного зло-

чину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 

4”, 1 i 2 с.

Êанал «2+2»
06.00, 11.30 “Шаленi перегони”.
08.25 “ДжеДАI. Дайджест”.
10.15, 18.15 “Спецкор”.
10.55, 18.50 “ДжеДАI”.
12.30 “Угон по-нашому”.
14.25 Х/ф “Найкращi серед най-

кращих”.
16.20 Х/ф “Найкращi серед най-

кращих 2”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце зло-

чину 4”.
01.00 Х/ф “Iнопланетна обитель”.
НТН
07.35, 17.00, 03.35 “Випадковий 

свiдок”.
08.10 Х/ф “Летюча миша”.
10.45 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 

“Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
МЕГА
07.50, 01.50 Правда життя.
09.25, 00.40 Речовий доказ.
10.35, 18.05 Сучаснi дива.
11.25, 17.05, 19.45 Пiд iншим ку-

том.
12.25 Боротьба за виживання.
13.25 Брама часу.
14.15, 20.45 У пошуках iстини.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Скарби з горища.
18.55 Мiстична Україна.
22.45 Полярний ведмiдь.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 17.50, 01.45 Yellow.
06.10 Марiуполь -  Динамо. 

Чемпiонат України.
08.00, 10.00, 23.40, 03.45 Топ-матч.
08.10 Динамо (З) - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.15 Лацiо - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Айнтрахт - Арсенал. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Боруссiя (М) - Фрайбург. 

Чемпiонат Нiмеччини.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 ПСЖ - Монако. Чемпiонат 

Францiї.
18.00 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
18.55 Сельта - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.40 Live. Парма - Лечче. 

Чемпiонат Iталiї.
23.55 Рома - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.

УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.05, 03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.30, 12.20, 13.15 Енеїда.
14.30 Д/с “Ремесло за призна-

ченням”.
15.20, 00.50 Бiатлон. Кубок свiту. V 

етап. Спринт 7,5 км. Жiнки.
17.00 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 00.00, 02.35 Тема дня.
19.30 Д/с “Дикi тварини”.
20.00 Д/с “Вижити в дикiй 

природi”.
21.25, 23.35, 02.15 UA:Спорт.
21.45, 05.25 #ВУкраїнi.
22.10 Т/с “Епоха честi”.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.25, 10.25 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.05, 14.20 “Свiт навиворiт. 

Iндонезiя”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Мiцний горiшок 3: 

Вiдплата”.
22.55 Х/ф “Халк”.
01.30 Х/ф “Привид”.
03.30 Х/ф “Нашi панi у Варшавi. 

Новi пригоди”.

Iнтåр
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Мене звуть Ме-

лек”.
13.05 Х/ф “Закохайся в мене, 

якщо наважишся”.
14.50, 15.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. 

Пiд чужим iм`ям”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Несолодка пропозицiя”.
23.45 Х/ф “Танго любовi”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
1 1 . 5 0 ,  1 3 . 2 0  Х/ф “Нац i я 

прибульцiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Крутi чуваки”.
16.40 Х/ф “Пляж”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.20 Т/с “Обмани себе”.
22.15 Т/с “Шулер”.
00.20 Т/с “Нiконов i Ко”.
03.40 Я зняв!
ÑТÁ
06.35, 15.35, 17.50 Т/с “Коли ми 

вдома”.
10.55 Х/ф “Школа виживання”.
13.05 Х/ф “Спенглiш - iспанська 

англiйська”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Один за всiх.
20.05 Т/с “Доньки-матерi”.
22.25 Т/с “Червона королева”.
Новиé канал
05.50 Абзац.
06.30 Дешево i сердито.
07.40 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.20 М/с “Кухня”.
14.25, 16.10 Kids Time.
14.30 М/ф “Iндики: Назад у май-

бутнє”.
16.15 Х/ф “Супернянь 2”.
18.10 Х/ф “З мiркувань сумлiння”.
21.00 Х/ф “Невловимi”.
23.00 Х/ф “Вижили”.
Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одно-

го злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 

4”, 5 i 6 с.

Êанал «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Рекс”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
14.05 Х/ф “Експансивна куля”.
15.50 Х/ф “Час скажених псiв”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце зло-

чину 4”.
01.00 “Облом.UA”.
НТН
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.00, 16.50, 03.35 “Речовий до-

каз”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
МЕГА
08.15, 01.50, 03.35 Правда життя.
09.20, 00.40 Речовий доказ.
10.30, 18.15 Сучаснi дива.
11.25, 17.15, 19.55 Пiд iншим ку-

том.
12.25, 22.40 Боротьба за вижи-

вання.
13.25 Легендарнi замки Закар-

паття.
14.15, 20.55 У пошуках iстини.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Скарби з горища.
19.05 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 22.20 Yellow.
06.10 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
08.00, 21.55, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
08.10 Атлетiко - Ювентус. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 ПСЖ - Монако. Чемпiонат 

Францiї.
12.05 Гент - Вольфсбург. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Герта - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
17 .40 “Бундесл i га week ly” . 

Чемпiонат Нiмеччини.
18.10 Вiльярреал - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
19.55 Live. Нiм - Ренн. Чемпiонат 

Францiї.
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.40 Кальярi - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.

УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.05, 02.00, 03.35, 05.00 
Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с “Дама пiд вуаллю”.
11.30, 12.20 Енеїда.
13.15 Д/с “Браво, шеф!”
14.30 Д/с “Ремесло за призна-

ченням”.
15.15, 05.25 #ВУкраїнi.
15.40 Бюджетники.
16.05 Д/ф “Дика Африка. Слiдами 

бiлих акул”.
17.00 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
17.30, 00.50 Схеми. Корупцiя в 

деталях.
18.25, 00.00, 02.40 Тема дня.
19.30 Д/с “Дикi тварини”.
20.00 Як казав Дiд Панас.
21.25, 23.35, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.10 Т/с “Епоха честi”.
01.15 Спiльно.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.25, 10.25 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.05, 14.20 “Свiт навиворiт. 

Iндонезiя”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
22.45 Х/ф “Дедпул 2”.
01.00 Х/ф “Вбивство у Схiдному 

експресi”.

Iнтåр
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Мене звуть Ме-

лек”.
13.05 Х/ф “Римськi побачення”.
14.50, 15.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. 

Пiд чужим iм`ям”.
18.00, 19.00, 02.00 “Стосується 

кожного”.

20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Несолодка пропозицiя”.
23.45 Х/ф “Пострiл в порожнечу”.
ICTV
04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Десять з половиною 

балiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
1 3 . 1 5 ,  1 6 . 2 0  Х/ф  “ 1 0 , 5 : 

Апокалiпсис”.
16.55 Х/ф “Життя”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Громадянська оборона.
21.20 Т/с “Обмани себе”.
22.45 Т/с “Шулер”.
ÑТÁ
06.40, 09.35, 15.25 Т/с “Коли ми 

вдома”.
11.25 Х/ф “Снiгопад”.
13.10 Х/ф “Школа виживання”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
17.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.45 Один за всiх.
20.00 Т/с “Доньки-матерi”.
22.25 Т/с “Червона королева”.
Новиé канал
07.00 Дешево i сердито.
08.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
11.00 М/с “Кухня”.
15.15, 17.15 Kids Time.
15.20 М/ф “Рататуй”.
17.20 Х/ф “Супернянь”.
19.10 Х/ф “Бандитки”.
21.00 Х/ф “Патрiот”.
Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одно-

го злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 

4”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.

Êанал «2+2»
06.00 “Угон по-нашому”.
08.00 Т/с “Рекс”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.

10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.55 Х/ф “Найкращi серед най-

кращих 3”.
15.35 Х/ф “Найкращi серед най-

кращих 4”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце зло-

чину 4”.
01.00 “Облом.UA”.
НТН
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Одеськi канiкули”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 16.50, 03.35 “Речовий до-

каз”.
18.20 “Будьте здоровi”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.50 Правда життя.
09.30, 00.40 Речовий доказ.
10.40, 18.15 Сучаснi дива.
11.35, 17.15, 19.55 Пiд iншим ку-

том.
12.35, 22.40 Боротьба за вижи-

вання.
13.35 Ролан Биков.
14.25, 20.55 У пошуках iстини.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 Скарби з горища.
19.05 Мiстична Україна.
03.00 1377 спалених заживо.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 08.00, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Александрiя - Десна. 

Чемпiонат України.
08.10 Баварiя - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.45 Yellow.
10.25 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
12.10 Рома - Вольфсберг. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Байєр - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Рома - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.50 Барселона - Бетiс. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.40 ПСЖ - Монако. Чемпiонат 

Францiї.
22.45 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
23.40 Лацiо - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.

УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.05, 03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

09.30, 00.00 Т/с “Дама пiд ву-
аллю”.

11.30, 12.20 Енеїда.
13.15, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Ремесло за призна-

ченням”.
15.20, 00.50 Бiатлон. Кубок свiту. V 

етап. Спринт 10 км. Чоловiки.
17.00 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
17.30, 05.25 #ВУкраїнi.
18.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.25, 23.35, 02.15 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Т/с “Епоха честi”.
02.35 Розсекречена iсторiя.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 05.35 “ТСН”.
09.25, 10.25 “Життя вiдомих лю-

дей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.05, 14.10 “Свiт навиворiт. 

Iндонезiя”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Мiцний горiшок 4”.
22.50 Х/ф “Мiцний горiшок: Гар-

ний день, аби померти”.
00.45 Х/ф “Дедпул”.
02.25 Х/ф “Нашi панi у Варшавi. 

Новi пригоди”.

Iнтåр
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Мене звуть Ме-

лек”.
13.05 Х/ф “Анж i Габрiєль”.
14.50, 15.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. 

Пiд чужим iм`ям”.
18.00, 19.00, 02.15 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Несолодка пропозицiя”.
23 .45 Х/ф “ I гри дорослих 

дiвчаток”.

ICTV
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Багач-бiдняк.
14.20, 16.20 Х/ф “Пляж”.
16.50 Х/ф “Глибоководний го-

ризонт”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
21.20 Т/с “Обмани себе”.
22.15 Т/с “Шулер”.
ÑТÁ
06.25, 15.30, 17.50 Т/с “Коли ми 

вдома”.
11.05 Х/ф “Спенглiш - iспанська 

англiйська”.
13.35 Х/ф “Розлучення по-

американськи”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Один за всiх.
22.25 Т/с “Червона королева”.
Новиé канал
06.50 Дешево i сердито.
08.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
10.50 М/с “Кухня”.
15.05, 17.00 Kids Time.
15.10 М/ф “Бiгфут молодший: 

Стань легендою”.
17.05 Х/ф “Загублений свiт”.
19.10 Х/ф “Овердрайв”.
21.00 Х/ф “Не гальмуй”.
22.50 Х/ф “Виходу немає”.
Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одно-

го злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00, 04.45 Т/с “Жiночий лiкар 

4”, 7 i 8 с.
23.20 Слiдами 2019.

Êанал «2+2»
06.00, 08.00 Т/с “Рекс”.
09.55, 18.15 “Спецкор”.

10.30, 18.50 “ДжеДАI”.
11.05, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.30 Х/ф “Геркулес”.
15.15 Х/ф “Орел дев`ятого 

легiону”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.40, 23.15 Т/с “CSI: Мiсце зло-

чину 4”.
01.05 “Облом.UA”.
НТН
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.35 “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 16.50, 03.35 “Речовий до-

каз”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
08.20, 02.50 Правда життя.
09.20, 00.40 Речовий доказ.
10.30, 18.05 Сучаснi дива.
11.25, 19.45 Пiд iншим кутом.
12.25, 22.40, 01.50 Боротьба за ви-

живання.
13.25 Iсторiя Києва.
14.15, 20.45 У пошуках iстини.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Скарби з горища.
17.05 Фестивалi планети.
18.55 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Україна)
06.00, 17.45, 23.25, 01.30, 03.30, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Александрiя - Днiпро-1. 

Чемпiонат України.
08.00, 22.45 Yellow.
08.10 Реал - Брюгге. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Монако - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
12.05 Ференцварош - Лудогорець. 

Лiга Європи УЄФА.
13.55 Боруссiя (М) - Вердер. 

Чемпiонат Нiмеччини.
15.55 Лацiо - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Барселона - Валенсiя. 

Чемпiонат Iспанiї.
19.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
20.40 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
22 .55 “Бундесл i га week ly” . 

Чемпiонат Нiмеччини.
23.40 Андерлехт - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.

Понåділок

Ñåрåда

Вівторок

Чåтвåр

13 січня

15 січня

14 січня

16 січня
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УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

12.20, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.05, 04.35 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Енеїда.
10.55 Скелетон. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Заїзд 1.
12.00 Своя земля.
12.40 Скелетон. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Заїзд 2.
13.45, 05.25 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Ремесло за призна-

ченням”.
15.20, 00.50 Бiатлон. Кубок свiту. 

V етап. Естафета 4х6 км. 
Жiнки.

17.00 Д/с “Боротьба за вижи-
вання”.

18.25, 00.00 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 VoxCheck.
20.00 Д/с “Вижити в дикiй 

природi”.
21.25, 23.35, 05.00 UA:Спорт.
21.55 Плiч-о-плiч.
22.10 Т/с “Епоха честi”.
Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

19.30, 03.50 “ТСН”.
09.25, 10.25, 04.35 “Життя вiдомих 

людей”.
11.25, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.05, 14.20 “Свiт навиворiт. 5: 

Iндонезiя”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Рок-

солана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15, 22.10, 01.20 “Лiга смiху”.
00.05 Концерт I. Федишин “Украї-

на колядує”.

Iнтåр
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Х/ф “Велике весiлля”.
13.05 Х/ф “Як вкрасти дiамант”.
14.50, 15.45, 23.50 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок. 

Пiд чужим iм`ям”.
18.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським.
03.05 “Україна вражає”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.25 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Антизомбi.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.00, 13.15 Х/ф “Життя гiрше 

звичайного”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20, 22.45 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
ÑТÁ
06.35, 15.30, 00.45 Т/с “Коли ми 

вдома”.
11.10 Х/ф “Розлучення по-

американськи”.
13.05 Х/ф “У дзеркала два об-

личчя”.
17.25 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
17.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.35 Х/ф “Пережити Рiздво”.
20.10 Х/ф “Побачення наослiп”.
22.25 Х/ф “Дружина напрокат”.
Новиé канал
05.15 Дешево i сердито.
07.15, 09.00 Kids Time.
07.20 М/ф “Iндики: Назад у май-

бутнє”.
09.05 Пацанки. Нове життя.
17.10 Х/ф “Еван Всемогутнiй”.
19.10 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
21.00 Х/ф “Крутi стволи”.
22.50 Х/ф “Переконаний мачо”.
Êанал «Україна»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30, 04.45 Зоряний шлях.
11.30, 02.15 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Тайсон”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Тайсон”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.00 Гучна справа.
21.00 Т/с “Краще за всiх”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Краще за всiх”.

Êанал «2+2»
06.00, 07.55 Т/с “Рекс”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.

11.00, 17.15, 01.00 “Загублений 
свiт”.

14.00 Х/ф “Нокаут”.
15.50 Х/ф “Вiдповiдь”.
19.25 Х/ф “У тилу ворога: Вiсь 

зла”.
21.15 Х/ф “У тилу ворога: 

Колумбiя”.
23.10 Х/ф “Команда 8: У тилу 

ворога”.
НТН
07.55, 17.00, 03.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Хронiка пiкiруючого 

бомбардувальника”.
10.35, 19.30 Т/с “Альпiйський па-

труль”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
14.00, 16.50, 03.35 “Речовий до-

каз”.
18.20 “Таємницi свiту”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 02.50 Правда життя.
09.40, 00.40 Речовий доказ.
10.50, 18.20 Сучаснi дива.
11.45 Пiд iншим кутом.
12.45, 22.40, 01.50 Боротьба за ви-

живання.
13.45 Iсторiя українських земель.
14.35, 21.00 У пошуках iстини.
15.20, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Скарби з горища.
17.20, 20.00 Фестивалi планети.
19.10 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Україна)
06.00 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
08.00 Челсi - Аякс. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
09.50, 19.30 Yellow.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.15 Лацiо - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Арсенал - Стандард. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Баварiя - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
15.55 Монако - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
17.45 Барселона - Севiлья. 

Чемпiонат Iспанiї.
19.40 Рома - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
21.25 Live. Мехелен - Стандард. 

Чемпiонат Бельгiї.
23.25 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
23.55 Iнтер - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.

УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо 

Цзи”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10, 

02.40, 05.00 Новини.
09.30 Енеїда.
10.25, 12.40 Телепродаж.
10.50 Х/ф “Гуляка”.
13.05, 00.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

V етап. Переслiдування 10 
км. Жiнки.

14.00 Д/с “Дикi тварини”.
14.55 Своя земля.
15.20, 01.25 Бiатлон. Кубок свiту. 

V етап. Переслiдування 
12,5 км. Чоловiки.

16.30 UA:Бiатлон. Студiя.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
18 .50  Нова .  Укра їнська . 

Твоя. Музика 2020 на 
Суспiльному.

20.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
22.00 Х/ф “Теорема Зеро”.
23.55, 04.50 Погода.
03.00 Сильна доля.
04.00 Бюджетники.
05.25 Спiльно.
Êанал “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.10 “Життя вiдомих 

людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45, 01.45 “Свiт навиворiт”.
10.15 Х/ф “Мiцний горiшок 3: 

Вiдплата”.
12.55 Х/ф “Мiцний горiшок 4”.
15.30 Х/ф “Мiцний горiшок: 

Гарний день, аби по-
мерти”.

17.30 Х/ф “Спiвай”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.40 Х/ф “Дедпул 2”.

Iнтåр
06.10 Х/ф “Пригоди Петро-

ва i Васечкiна, звичайнi i 
неймовiрнi”.

09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чуде-

са свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
12.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження 3”.
13.00 Х/ф “Пригоди Ремi”.
15.00 Т/с “Мене звуть Мелек”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Х/ф “Кохання з першого 
погляду в Iндiї”.

22.25 Х/ф “Кохання з першого 
погляду на Бора Бора”.

00.25 “Речдок”.
ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Не дай себе ошукати.
06.15 Громадянська оборона.
07.10 Антизомбi. Дайджест.
08.00 Секретний фронт. Дай-

джест.
08.55 Т/с “Вiддiл 44”.
12.30, 13.00 Х/ф “Пограбуван-

ня по-iталiйськи”.
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф “Афера Томаса 

Крауна”.
16.45 Х/ф “Як викрасти хма-

рочос”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Пасажир”.
22.40 Х/ф “Швидше кулi”.
00.25 Х/ф “Сьома категорiя: 

Кiнець свiту”.
ÑТÁ
05.30 Хата на тата.
14.20 Т/с “Садiвниця”.
18.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
19.55, 00.20 Один за всiх.
22.15 Детектор брехнi.
Новиé канал
08.40 Х/ф “Таємниця Рагна-

рока”.
10.35, 12.35 Kids Time.
10.40 М/ф “Тачки 3”.
12.40 Х/ф “Овердрайв”.
14.40 Х/ф “На драйвi”.
16.50 Х/ф “Механiк”.
18.40 Х/ф “Професiонал”.
21.00 Х/ф “Шалена карта”.
22.50 Х/ф “Патрiот”.
Êанал «Україна»
06.30 Сьогоднi.
07.30, 05.10 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Мiй кращий ворог”.
13.00 Т/с “Краще за всiх”.
17.10 Т/с “Скляна кiмната”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Оле-

гом Панютою.
21.00 Т/с “Скляна кiмната”.
23.00 Т/с “Два життя”, 6-8 с.

Êанал «2+2»
06.00 “Угон по-нашому”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Вiн, вона та телевiзор”.

14.55 Х/ф “У тилу ворога: 
Колумбiя”.

16.30 Х/ф “Команда 8: У тилу 
ворога”.

18.20 Х/ф “Веселi” канiкули”.
20.15 Х/ф “Работоргiвля”.
22.05 Х/ф “Поворот з Тахо”.
23.50 Т/с “Зустрiчна смуга”.
03.10 “Облом.UA”.
НТН
05.50 Х/ф “Грачi”.
07.30 “Страх у твоєму домi”.
11.00 Х/ф “Справа Румянцева”.
12.55 Х/ф “Вантаж без мар-

кування”.
14.45 Х/ф “Повороти долi”.
17.00 Х/ф “Мушкетер”.
19.00 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
22.55 Х/ф “Вулицi кровi”.
00.45 Х/ф “Сутичка”.
МЕГА
07.45, 00.30 Мiстична Україна.
08.35 Україна: забута iсторiя.
11.05 Речовий доказ.
12.15, 21.00 НЛО з минулого.
13.55, 22.35 Сучаснi дива.
14.50 Загадки Всесвiту.
15.50 Фестивалi планети.
16.50, 23.30 Боротьба за ви-

живання.
17.50 Актори-фронтовики.
18.30 Юрiй Нiкулiн.
19.15 Володимир Басов. Бiгун 

на довгi дистанцiї.
20.10 Мерилiн Монро.

Ôутáол. (Україна)
06 .00  Колос  -  Ворскла . 

Чемпiонат України.
07.45, 15.10, 21.10 “Бундеслiга 

week l y ” .  Ч емп i о н а т 
Нiмеччини.

08.15 Ман Сiтi - Аталанта. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
News.

10.15 Аугсбург - Боруссiя (Д). 
Чемпiонат Нiмеччини.

12.05 Огляд вiвторка. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

12.55 Live. Мальорка - Валенсiя. 
Чемпiонат Iспанiї.

13.45, 16.45, 23.40 Yellow.
14.55, 18.50, 20.55, 01.40, 03.40 

Топ-матч.
15.55 Live. Лечче - Iнтер. 

Чемпiонат Iталiї.
17.55 Огляд середи. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
18.55 Live. Андерлехт - Брюгге. 

Чемпiонат Бельгiї.
19.45 Футбол Tables.
21.40 Live. Ювентус - Парма. 

Чемпiонат Iталiї.
23.50 Герта - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.

УТ-1
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.10, 

02.40, 05.00 Новини.
09.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.55, 13.45 Телепродаж.
12.10 Д/с “Мегаполiси”.
12.40 Скелетон. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Заїзд 1.
14.00 Скелетон. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Заїзд 2.
15.10, 00.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

V етап. Ествафета 4х7,5 км. 
Чоловiки.

17.00 Т/с “Епоха честi”.
17.50, 02.05 #ВУкраїнi.
18.50 А тепер усе iнакше. Укра-

їнська музика твоєї юностi.
20.00 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 Д/с “Боротьба за вижи-

вання”.
22.00 Х/ф “Бiлий бог”.
03.00 Сильна доля.
04.00 Бюджетники.
04.50 Погода.
05.25 Спiльно.

Êанал “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих лю-

дей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Халк”.
12.25 Х/ф “Мiцний горiшок”.
15.00 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
17.30 “Вечiрнiй квартал”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал”.
00.00, 01.00 “Свiтське життя”.
01.50 “Лiга смiху”.
03.20 Концерт I. Федишин “Украї-

на колядує”.

Iнтåр
05.20 “Чекай на мене. Україна”.
05.25 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
07.00 Х/ф “Живе такий хлопець”.
09.00 “Готуємо разом. Домаш-

ня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
13.00 Х/ф “Покровськi ворота”.
15.40 Х/ф “Пiчки-лавочки”.
17.40 Т/с “Несолодка пропозицiя”, 

1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Несолодка пропозицiя”, 

3 i 4 с.

22.20 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.
02.55 “Україна вражає”.
03.25 “Орел i решка. Курортний 

сезон”.
ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Особливостi нацiональної 

роботи.
09.15 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.45 Х/ф “Пташка на дротi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Як викрасти хмаро-

чос”.
21.00 Х/ф “Афера Томаса Кра-

уна”.
23.00 Х/ф “Пограбування по-

iталiйськи”.
01.00 Х/ф “Радник”.
03.00 Х/ф “Життя гiрше звичай-

ного”.

ÑТÁ
06.40 Т/с “Доньки-матерi”.
13.05 Х/ф “Дружина напрокат”.
15.20 Х/ф “Пережити Рiздво”.
17.05 Х/ф “Побачення наослiп”.
19.00 Х-Фактор.
21.45 Т/с “Садiвниця”.

Новиé канал
07.10 Таємний агент. Пост-шоу.
09.00 Ревiзор.
11.00 Х/ф “Неперевершений”.
13.00 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.
14.50 Х/ф “Не гальмуй”.
16.35, 18.45 Kids Time.
16.40 М/ф “Тачки 3”.
18.50 Х/ф “На драйвi”.
21.00 Х/ф “Механiк”.
22.50 Х/ф “Розплата”.
Êанал «Україна»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.50 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Комора життя”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Комора життя”.
17.00 Т/с “Мiй кращий ворог”, 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Мiй кращий ворог”.
23.00 Т/с “Два життя”, 1-3 с.

Êанал «2+2»
06.00 Т/с “Рекс”.
07.55 “ДжеДАI. Дайджест”.

08.55 “Загублений свiт”.
15.00 Х/ф “Хранителi скарбiв”.
16.55 Х/ф “У тилу ворога: Вiсь 

зла”.
18.45 Х/ф “Останнiй замок”.
21.10 Х/ф “Принц”.
22.55 Х/ф “Бладрейн”.
00.40 Х/ф “Смертельне падiння”.
02.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.
НТН
06.35 Х/ф “Зниклi серед живих”.
08.10 Х/ф “Протистояння”.
15.40, 03.05 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Справа Румянцева”.
21.30 Х/ф “Мушкетер”.
23.30 Х/ф “Сутичка”.
01.40 “Пiвдень. Нерадянський 

Союз”.
МЕГА
08.35, 00.35 Мiстична Україна.
09.25 Україна: забута iсторiя.
11.55 Речовий доказ.
13.05, 21.00 НЛО з минулого.
14.40, 22.40 Сучаснi дива.
15.35 Загадки Всесвiту.
16.30 Фестивалi планети.
17.30, 23.35 Боротьба за вижи-

вання.
18.30 Мiсто, яке зрадили.
19.15 1377 спалених заживо.
20.05 Богдан Ступка.

Ôутáол. (Україна)
06.00 Марiуполь -  Олiмпiк . 

Чемпiонат України.
07.45, 18.25 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Лiверпуль - Зальцбург. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.15, 21.30 Yellow.
10.25 Мехелен -  Стандард. 

Чемпiонат Бельгiї.
12.10 Селтiк - Лацiо. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.55 Шальке - Боруссiя (М). 

Чемпiонат Нiмеччини.
15 .55 “Бундесл i га week ly” . 

Чемпiонат Нiмеччини.
16.25 Live. Аугсбург - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмо-

ва до туру.
19.25 Live. Осасуна - Вальядолiд. 

Чемпiонат Iспанiї.
21.25, 23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч.
21.40 Live. Наполi - Фiорентiна. 

Чемпiонат Iталiї.
23.50 Реал - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.

П’ятниця

Нåділя

Ñуáота17 січня

19 січня

18 січня

   TV-4
Понåділок, 13 січня
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Провінційні вісті
10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте»
11.15 Справжня ціна
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Дари волхвів» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
21.30 Сільський календар
22.40 ТНЕУ вітає з Новим роком 

і Різдвом Христовим! 
Вівторок, 14 січня
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.30 Кіндер клуб
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Провінційні вісті
10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте»
11.15 Українські традиції
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Хіт-парад
13.00 Новорічна ніч! The BEST! 

1ч.
16.10 Казка ТНЕУ «Хто врятує 

Різдвяну вечірку?»
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
22.35 Х.ф. «Самотній Санта шу-

кає місіс Клаус»
Ñåрåда, 15 січня
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Провінційні вісті
10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте»
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Останній мисли-

вець» 
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Смачна мандрівка
22.40 Х.ф. «Чоловіки на межі»
Чåтвåр, 16 січня
08.00 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Провінційні вісті
10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте»
11.15, 21.30 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Легенда темної 

гори»
15.45, 20.25 Добрі традиції 
19.30, 21.00 Наші вітання

20.00 Завтра-сьогодні
22.35 Х.ф. «Дівчата знову звер-

ху-2» 
П’ятниця, 17 січня
08.30, 17.00 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Провінційні вісті
10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоємці 

дель Монте»
11.15 Українські традиції
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Знайдеш друга-

придбаєш скарб» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сільський календар
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35 Х.ф. «Дев’ять десятих» 
Ñуáота, 18 січня
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
11.00 Про нас 
11.30 Shift. Життя в цифрі
12.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.20 Х.ф. «Сара Бернар» 
16.00 Сім’я від А до Я
17.00 Те, що ти любиш 
17.15 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 «Начинка»
20.40 З Новим роком, Україно, 

В. Вермінський
Нåділя, 19 січня
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30, 20.00 Огляд світових 

подій
10.00 Пряма трансляція Боже-

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

11.45 Те, що ти любиш
13.30 Погляд зблизька
14.00 Формула здоров’я
15.00 Новорічна ніч! The BEST!
17.55, 22.10 Добрі традиції
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
20.30 Про нас
22.15 Х.ф. «Хороший хлопчик. 

Різдво Джоржа Лопеза»

        ТТÁ
Понåділок, 13 січня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.55, 18.05 Сильна доля. 
10.45 Д/ц “Фестивалі планет” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Українська  Першосвіт 
11.50 М/с “Марин та його дру-

зі. Підводні історії” 
12.15 Додолики
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.45 Програма “Дивись укра-

їнською” 

14.15 Розсекречена історія 
15.05 Х/ф «Вбити Гітлера. (13 

хвилин)» 
17.15 Фестивавль”Khortytsia 

F r e e d o m - 2 0 1 9 ” . 
KULSHENKA 

17.40 Енеїда 
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Своя земля
22.00 Бук: Маршрут 
22.15 Д/с “Історія ірландських 

замків” 
Вівторок , 14 січня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.55, 18.10 Сильна доля 
10.50 Д/ц “Фестивалі планет” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним
11.45 Українська  Першосвіт 
11.50 М/с “Марин та його дру-

зі. Підводні історії” 
12.15 Додолики
13.00, 19.20 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.40 По Азимуту.Олешків-

ські піски 
16.10 Двоколісні хроніки. 
16.30 Д/ц “Дикуни-3.Світ дикої 

природи” 
17.15 Мандруємо вдома 
17.40 Енеїда 
19.45 Спільно
20.15 Своя земля 
20.50 Тема дня 
21.20 #ВУКРАЇНІ
21.45 Пліч-о-пліч 
22.00 Бук: Маршрут 
22.15 Д/с “Історія ірландських 

замків” 
Ñåрåда, 15 січня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
10.00, 18.10 Сильна доля 
10.50 Д/ц “Фестивалі планет” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Українська  Першосвіт 
11.50 М/с “Марин та його дру-

зі. Підводні історії” 
12.15 Додолики
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.40 По Азимуту.Олешків-

ські піски 
16.05 Двоколісні хроніки
16.30 Д/ц “Світ дикої природи” 
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
19.45 Разом
20.15 Пліч-о-пліч
21.20 Спільно
21.45 Твій дім 
22.00 Бук: Маршрут 
22.15 Д/с “Історія ірландських 

замків” 
Чåтвåр, 16 січня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
10.00, 18.10 Сильна доля 
10.50 Д/ц “Фестивалі планет” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Українська  Першосвіт 
11.50 М/с “Марин та його дру-

зі. Підводні історії” 
12.00 Додолики
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Школа доступності. 
15.35 По Азимуту.Олешків-

ські піски 

16.05 Двоколісні хроніки.
16.30 Д/ц “Дикуни-3. Світ ди-

кої природи” 
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
21.20 Фільм «Два трактори за 

межами Рівного, Укра-
їна»

21.55 Бук: Маршрут 
22.15 Д/с “Історія ірландських 

замків” 
П’ятниця, 17 січня
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
10.00, 18.05 Сильна доля
10.50 Д/ц “Фестивалі планет” 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Українська  Першосвіт 
11.50 М/с “Марин та його дру-

зі. Підводні історії” 
12.15 Додолики
13.00, 19.20, 20.50 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Суспільно-політичне ток-

шоу “Зворотний відлік” 
17.15 Населена земля 
17.40 Енеїда 
19.15 Разом
19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
21.20 Д/с “Історія ірландських 

замків” 
Ñуáота, 18 січня
7.00 Додолики 
7.25 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії” 
7.50 Українська  Першосвіт 
9.35 Школа доступності 
9.40, 20.25 Бук: Маршрут 
9.55 Мандруємо вдома 
10.10 UA: Фольк 
11.25 Енеїда 
12.15 Д/ц “Фестивалі планет” 
12.40 Д/с” Стань диким з нами” 
13.10 Тема дня 
13.35, 18.45 Своя земля
14.15, 19.35 Разом
14.40, 19.10 #ВУКРАЇНІ
15.15 Розсекречена історія 
16.10 Т/с “Домашні вогнища” 
18.30 Сильні 
19.00 “Новини”
20.00 Пліч-о-пліч 
20.45 Український бал 
21.40 Концерт Павла Табакова 

“Любов Жива”
Нåділя, 19 січня 
7.00 Х/ф “Хидир-Деде”
8.15 М/с “Марин та його друзі. 

Підводні історії” 
9.35 Артефакти. Спіймай ле-

генду 
10.05 UA: Фольк 
10.55 Бюджетники
11.25 Енеїда 
12.20 Д/с” Стань диким з нами” 
13.10, 19.40 Своя земля
13.50 Разом
14.15 #ВУКРАЇНІ
14.40 Д/с Ремесло за призна-

ченням 
15.15 Розсекречена історія 
16.10 Т/с “Домашні вогнища” 
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19:15 ЗміниТи 
19:30 Козацька звитяга
20.10 Пліч-о-пліч 
20.20 ВУКРАЇНІ-5
20.45 Спільно
21.20 Концерт Ольги Чубаре-

вої «VIVERE» в проекті 
«LADY OPERA»

Програма місцåвих тåлåканалів

Програма ТÁ Наш ДЕНЬnday.te.ua
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Печиво з тріщинами
ПОТРІБНО: 60 г вершкового масла, 

розтопити, 2 яйця, 200 г цукру, 60 г ка-
као, 120 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 
цедра 1-го апельсина, дрібно натерти, 
цукрова пудра для обкачування.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цу-
кром та вершковим маслом до побіління. 
В окремому посуді змішати какао, бо-
рошно та розпушувач. Додати сухі інгре-
дієнти до вологих і збити все разом до 
повного поєднання інгредієнтів. Додати 
цедру апельсина й ще раз збити. Накри-
ти тісто харчовою плівкою й поставити 
в холодильник на 3-4 години. Можна за-
лишити до 24-х годин. Духовку розігріти 
до 1800С. Дістати охолоджене тісто з хо-
лодильника й скачати з тіста кульки роз-
міром трішки меншим, ніж волоський 
горіх. Ретельно обкачати кожну кульку 
в цукровій пудрі й викласти на деко, за-
стелене пергаментом. Поставити деко з 
печивом до розігрітої духовки й пекти 
8-10 хвилин. Шоколадне печиво має під-
нятися, потріскатися, а тріщинки мають 
здаватися ще вологими. Почекати, поки 
печиво повністю перестане рости, пек-
ти 1-у хвилину і діставати. Залишити 
печиво на деку до повного вистигання. 
Охололе шоколадне мармурове печиво 
з тріщинами зберігати в ємності, що гер-
метично закривається.

Кокосове печиво

ПОТРІБНО: 100 г борошна, 100 г цу-
кру, 200 г кокосової стружки, 2 яйця, 1 ч. 
л. розпушувача.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цу-
кром. Додати кокосову стружку, пере-
мішати. Всипати борошно з розпушува-
чем, знову перемішати. Прибрати тісто 
в холодильник на півгодини. Руки змо-
чити водою і сформувати з тіста печиво. 
Випікати при температурі 180 градусів 
близько 15 хвилин.

Яблучне печиво
ПОТРІБНО: 120 г цукру, 1 пакетик ва-

ніліну, 4 яйця, 200 г маргарину, 500 г бо-
рошна, 1 пакетик розпушувача, 3 яблука.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця розтерти з 
цукром і ваніліном, додати розтоплений 
маргарин, перемішати, потім борошно, 
змішане з розпушувачем, і вимішати 
ложкою тісто. Яблука почистити і нарі-
зати дрібними кубиками, додати в тісто. 
Викласти столовою ложкою невеликі 
гірки на листи, застелені папером для 
випічки, і випікати в розігрітій до 200 ° С 
духовці до золотистого кольору букваль-
но 10-15 хвилин.

Кунжутне печиво
ПОТРІБНО: 70 г борошна, 60 г верш-

кового масла, 120 г цукру, 1 яйце, 1/2 ч. л. 
екстракту ванілі або 1 пакетик ванільно-
го цукру, 1 ч. л. свіжовичавленого лимон-
ного соку, 160 г насіння кунжуту, 1/2 ч. л. 
розпушувача, 1/2 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати борошно, 
розпушувач і сіль. Збити розм’якшене 
масло з цукром. Потім додати яйце, ва-
ніль, лимонний сік і збивати 20-30 секунд 
міксером. На низькій швидкості міксера 
додавати невеликими порціями борош-
но. Лопаткою вмішати весь кунжут (його 
можна заздалегідь обсмажити). Духовку 
нагріти до 180 градусів. На аркуш пекар-
ського паперу (обов’язково!) виклада-
ти чайною ложкою коржики на відстані 
один від одного в 3-4 см, бо печиво може 
розтікатися. Випікати 8-15 хв., залежно 
від розміру.

Домашнє вівсяне печиво

ПОТРІБНО: 100 г вершкового масла, 
1 скл. цукру, 2 яйця, 1 скл. вівсяних плас-
тівців, 1 скл. борошна, горіхи, цукати, су-
хофрукти.

ПРИГОТУВАННЯ: для початку верш-
кове масло разом з цукром викласти в 
зручний посуд і вим’яти  виделкою. По-
тім збити міксером до отримання одно-
рідної маси. Додати яйця і перемішати. 
Висипати склянку вівсяних пластівців. 
Перемішати і додати начинку за смаком: 
горіхи, курагу, родзинки або цукати, а 
можна і все разом. Сумарно близько 2 
склянок начинки. Перемішати і додати 
борошно. З отриманої маси робити куль-
ки, мачати в борошно і надавати форму 
печива.

Викласти на деко, застелене папером 
для випікання, і змастити оливковою 
олією. Випікати при 200 градусах 15 хви-
лин.

Молочні коржики
ПОТРІБНО: 400 г борошна, 200 г цу-

кру, 100 г вершкового масла, 1 яйце, 80 
мл молока, 1/2 ч. л. розпушувача.

ПРИГОТУВАННЯ: збити розм’якшене 
вершкове масло з цукром. Додати яйце, 
молоко і розпушувач, перемішати. Дода-
ти борошно і замісити еластичне тісто. 
Розкачати тісто в пласт товщиною 7-10 
мм. Спеціальною формочкою з хвиляс-
тими краями або звичайною металевою 
формою для тарталеток вирізати кор-
жики. Деко застелити пергаментним па-
пером. Духовку нагріти до 180 градусів. 
Перекласти вирізані коржики на деко. 
Пекти хвилин 15, щоб зарум’янились 
краї. Головне – не перетримати коржики 

в духовці, інакше вони перетворяться в 
звичайне печиво.

Бананове печиво
ПОТРІБНО: 2 великих м’яких бана-

на, 1 скл. вівсяних пластівців, горіхи, ро-
дзинки, шоколад, кориця (за бажанням).

ПРИГОТУВАННЯ: розім’яти банани з 
пластівцями, перемішати. Додати горіхи, 
родзинки, шоколад.

Готувати при 180 градусах в духовці 
на пергаментному папері 15 хвилин.

Печиво «Мадлен»
ПОТРІБНО: 120 г борошна, 2 яйця, 80 

г цукру, 90 г вершкового масла, 1 ст. л. ли-
монного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: злегка розтопити 
вершкове масло, додати до нього яйця і 
цукор. Збити все міксером або вінчиком. 
Додати борошно і лимонний сік. Ретель-
но перемішати. Викласти тісто в фор-
мочки «Мадлен» (або будь-які інші). Ви-
пікати при температурі 190-200 градусів 
12-15 хвилин.

Печиво «Кавові зерна»
ПОТРІБНО: 4 ст. л. молока, 5 ст. л. роз-

чинної кави, 200 г вершкового масла, 200 
мл вершків (30%), 250 г цукру, 3 ст. л. ка-
као, 650 г борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: каву розчинити в 
гарячому молоці. Додати масло, цукор, 
вершки, какао. Все збити. Потім додати 
борошно і вимісити тісто. З тіста, відри-
ваючи шматочки, робити кульки, злегка 
їх витягаючи і надаючи форму зерен. По-
тім паличкою або зубочисткою зробити 
поздовжній розріз, глибокий, але не до 
кінця. Викласти зерна на лист. Пекти в 
розігрітій до 180 градусів духовці 12-15 
хвилин.

Печиво до чаю 
«Гості на порозі»

ПОТРІБНО: 2 яєчних жовтки, 1 паке-
тик ванільного цукру, 230 г борошна, 80 г 
цукрової пудри, 120 г вершкового масла, 
3/4 ч. л. лимонної цедри.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 175 градусів. Застелити пергамент-
ним папером, змастити маслом і при-
сипати борошном. Просіяти борошно і 
цукор в одну миску. Додати розм’якшене 
вершкове масло, яєчні жовтки і лимонну 
цедру. Перемішати інгредієнти до одно-
рідності. Місити 5-10 хвилин, щоб тісто 
стало еластичним. Сформувати тісто в 
«ковбаску» і порізати на кружечки. По-
класти кружечки на деко і випікати 10 
хвилин.

Печиво “Лимонний рай”
Це печиво із запаморочливим цитру-

совим ароматом тане в роті. Воно готу-
ється з елементарних продуктів за лічені 

хвилини. Геніально простий рецепт з фе-
єричним результатом! 

ПОТРІБНО: 100 г вершкового масла 
або маргарину, 100 г цукру, 1 яйце, 280 г 
борошна, півпачки розпушувача (8 г), сік 
і цедра одного лимона, цукрова пудра - 
для присипки. 

ПРИГОТУВАННЯ: розм’якшене мас-
ло збити з цукром Ввести у суміш яйце, 
цедру та сік лимона Додати борошно 
з розпушувачем і перемішати ложкою 
Прибрати тісто в холодильник на 60 хв. 
Скачати з охолодженого тіста кульки, об-
валяти в цукровому піску та пудрі. Випі-
кати 10-15 хвилин при 180°C.

Галетне печиво з насінням

Це - найпростіше печиво, яке відмін-
но підійде і чаювання в колі сім’ї, і для пе-
рекусів на роботі. Швидко приготувати 
його можна з найпростіших продуктів. 
Хрумтить на здоров’я! 

ПОТРІБНО: 300 г борошна, 100 мл 
окропу, 1 яйце, 100 мл  рослинної олії, 1 
ст. л. цукру, 0,5 ч. л. солі, кунжут, насін-
ня льону, насіння соняшника - для при-
сипки Приготування: у борошно додати 
розпушувач, цукор і сіль З’єднати олію з 
окропом, влити рідину в суху масу. Тісто 
розкачати в пласт 4-5 мм. Змастити зби-
тим яйцем. Посипати насінням і нарізати 
в довільній формі. Випікати 15-20 хв. при 
180 ° C.

Рогалики з начинкою
Рецепт цього легкого і простого пе-

чива точно стане фаворитом у вашій 
родині. Для його начинки можна вико-
ристовувати все, що є під рукою - джем, 
варення, родзинки, сир, горіхи, сухоф-
рукти.

ПОТРІБНО: півсклянки цукру, 1 яйце, 
2 склянки борошна, 170 г кефіру або сме-
тани, 75 г маргарину або масла, 0,5 ч. л. 
соди, 100-150 г начинки. 

ПРИГОТУВАННЯ: збити яйце з цу-
кром. Додати сметану і соду (не потрібно 
гасити оцтом). Масло розтерти з борош-
ном в крихту. З’єднати суху суміш з рід-
кою. Розкачати тісто в пласт товщиною 
4-5 мм, нарізати на квадратики-ромбики. 
Всередину викласти начинку (якщо за-
надто рідка - додати 0,5 ч. л. крохмалю) і 
з’єднати протилежні краї. Випікати 20-25 
хв. при 190°C.

10 РЕЦЕПТІВ
 ПЕЧИВА 

за 15 хвилин
Домашні солодощі значно корисніші та смачніші, ніж 
куплені в магазині. До того ж, аби їх приготувати потрібно 
зовсім небагато часу та зусиль. Пропонуємо вам рецепти 
смачного печива, яке сподобається вашим близьким.



№1 (337) / 10 січня-14 січня 2020р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 15nday.te.uaÊалåéдоскоп

З 9 по 15 січня
ОВЕН 
У вас iз близькими буде 

багато проблем, які тривати-
муть досить довгий час. Не 
виключено, що їм потрібна 
як моральна, так i фінансова 
підтримка.

ТЕЛЕЦЬ 
Життя вируватиме на по-

вну, а події змінюватимуть-
ся, як у калейдоскопі. По-
дбайте про здоров’я і приді-
літь час рідним. 

БЛИЗНЮКИ 
Настрій здебільшого 

буде святковий. Щоправда, 

виникнуть деякi труднощi, 
але вам не звикати.

РАК 
Доведеться приймати рішен-

ня, розвивати свою справу, без-
перервно оновлюючи коло зна-
йомств. З’являться проблеми, які 
доведеться негайно вирішувати. 

ЛЕВ 
До складних моментів 

цього часу можна віднести 
фiнансовi перевiрки вашого 
бiзнесу. Незабаром у вашому 
життi почнуться масштабні 
зміни у кращий бiк.

ДІВА 
Фінансова ситуацiя досить 

благополучна, тож настав час 
подумати про нову роботу або 
навiть власний бізнес.  Бiльше 
довiряйте iнтуїцiї.

ТЕРЕЗИ 
Коли ви знайдете нові 

джерела прибутків, краще 
тримати це в таємницi. Це 
може бути солідна премія або 
повернення старих боргiв.

СКОРПІОН 
Стосунки з давнiми друзя-

ми залишаються стабiльними. 
Незабаром коло знайомих роз-
шириться, з’являться люди, якi 
внесуть змiни у ваше життя.

СТРІЛЕЦЬ 
Самотні люди можуть роз-

раховувати на флірт і приєм-
не товариство. Можливi зу-
стрічі в поїздках, одна з яких 
може стати доленосною.

КОЗЕРІГ 
Вам доведеться брати 

на себе відповідальність не 

тільки за свої слова та вчин-
ки, а й за багатьох людей. 
Вихiднi обiцяють приємний 
вiдпочинок, тож можете роз-
слабитися.

ВОДОЛІЙ 
Ви пiдбиватимете пiдсум-

ки, результати будуть вра-
жаючими. Подбайте про 
здоров’я. За можливості відві-
дайте батьків - вони потребу-
ють вашої уваги. 

РИБИ 
Ви постійно відчу-

ватимете себе за когось 
вiдповiдальним. Ця тактика 
правильна, оскільки серед 
однодумців є люди, що за-
важають вам втiлювати iдеї 
в життя. Будьте обережнi з 
фiнансами.
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ВІДПОВІДІ

У зв’язку з відкриттям нового 
магазину одягу запрошуємо 

НА РОБОТУ  
ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА!

Графік роботи з 8:00 – 18:00 год. 
(2 вихідних в тиждень)

Заробітна плата – від 5000 грн.
Тел.: 067 196 1968.

Конфлікт 
через дзвін 

і п’яні за кермом 

Під час Різдвяних свят 
тернопільські поліцейські 
зафіксували низку 

правопорушень. Водночас, як 
уточнили у відомстві, грубих 
порушень безпеки та порядку 
не було.

За інформацією обласного управ-
ління Нацполіції, до охорони поряд-
ку та безпеки на період Різдвяних свят 
було залучено понад 650 поліцейських. 
Правоохоронці несли службу безпосе-
редньо біля культових споруд. Аби за-
побігти конфліктним ситуаціям, осо-
бливу увагу було приділено 22 насе-
леним пунктам, де проводилися по-
чергові богослужіння, та 26 громадам,  
де відбувся перехід до Православної 
церкви України.

- Неспокійно було  у селі Стінка Бу-
чацького району, - розповіли у поліції. - 
Міжконфесійні протистояння між гро-
мадою села тривають не вперше. Люди 
ділять церковне майно. Цього разу 
причиною розбрату став дзвін. Поліція 
не допустила порушень громадського 
порядку. За фактами звернень грома-
дян проводиться перевірка.

Наряди поліцейських були набли-
жені й до місць масового відпочинку. 
Задокументовано два випадки хуліган-
ства. Також правоохоронці стежили за 
безпекою на дорогах. У період з п’ятого 
по сьоме січня було складено вісім ад-
міністративних протоколів щодо осіб, 
які керували транспортними засобами 
у стані алкогольного сп’яніння.
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Як платити за газ 
з січня 2020 року? 

Чому споживачі 
отримають два 

окремі  рахунки?

Вже з січня 2020 року ко-
жен споживач України за по-
слугу доставки газу (розпо-
ділу газу) отримає окремий 
рахунок.  Спробуємо розі-
братись, що це за новизна та 
до чого треба звикати.

Наприкінці грудня 2019 
Національна комісія з ре-
гулювання енергетики та 
комунальних послуг схва-
лила зміни, які стосуються 
споживачів газу, та змінила 
порядок оплати послуг з доставки (розподілу) газу. Тепер вар-
тість доставки (розподілу) буде в окремій платіжці. 

Отже, споживачі сплачуватимуть окремо за сам газ, як за 
товар, та за його доставку (розподіл). Таким чином, виконано 
Закон «Про ринок природного газу», який був прийнятий в 
2015 році, та вимоги Третього енергетичного пакету, згідно з 
якими доставка газу має бути відділена від його продажу.

ГАЗ – ОКРЕМО, ДОСТАВКА – ОКРЕМО! ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ 
- ОКРЕМА ПЛАТІЖКА. То ж з січня всі споживачі газу отрима-
ють окремі рахунки: один за газ, другий – за послугу з його 
доставки (розподілу).  Розділення платіжок відбудеться для 
всіх споживачів України.  

Вартість послуг доставки (розподілу) газу розраховується 
індивідуально для кожного споживача. За основу береться об-
сяг споживання газу впродовж «газового року». Це проміжок 
часу з 01 жовтня до 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за 
«газовий рік», ділиться на 12 та множиться на тариф за до-
ставку. Значить, споживачі сплачують щомісячно, рівними 
частинами, впродовж року послугу з доставки (розподілу) 
природного газу.

За доставку (розподіл) можна розрахуватись одним плате-
жем за місяць, квартал, півроку або навіть за рік. Це зменшить 
витрати на комісії при проведенні платежів.

Споживачі, які використовують більшу частину газу взим-
ку, зможуть зменшити навантаження на сімейний бюджет.  
Адже частину доставки газу вони сплачуватимуть впродовж 
року рівними частинами.

ПОСЛУГИ З ДОСТАВКИ (РОЗПОДІЛУ) ГАЗУ НЕОБХІДНО 
СПЛАЧУВАТИ В ПОТОЧНОМУ МІСЯЦІ, ДО 20 ЧИСЛА. Оскіль-
ки, в деяких випадках розмір плати за доставку газу буде мен-
шим за комісію банку, споживачеві буде вигідніше сплатити 
за кілька місяців одразу.

При несвоєчасній оплаті послуги з доставки (розподілу) 
газу надавач послуг має право здійснити припинення (об-
меження) доставки (розподілу) природного газу споживачу-
боржнику, а також вимагати, крім оплати за дану послугу, 
сплати пені.

Для більш детальної консультації з питань доставки (роз-
поділу) газу звертайтесь у Контакт-центр ПрАТ “Тернопіль-
газ”, за телефонами:

(035) 2 519 904 – УКРТЕЛЕКОМ
(097) 0 519 904 – КИЇВСТАР
(095) 0 519 904 – VODAFONE

Вітаємо!
Швед Марію Михайлівну

із с. Малі Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

 А життя – як довга нива:
 Коли сонце, коли злива,
 Коли снігом замело, 
Коли знов все зацвіло. 
Вас вітаємо гуртом привітно, 
Радості бажаємо, добра, 
Сонячної днини, довголіття, 
Доброго здоров`я Вам сповна. 
Щоб теплом наповнилась оселя,
 Шанували друзі та рідня, 
Будьте життєрадісні, веселі, 
Хай Вас Бог оберіга щодня.
 Хоч не втримать роки на припоні,
 Хай повік Вас обминає сум,
 Хай ще довго воронії коні 
Калиновим мостом Вас несуть…

З повагою – працівники
 Великовікнинського поштового 

відділення зв’язку. 

  Вітаємо!
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату, 

іменинників січня!
Ганну Ільницьку, Оксану Наклюцьку, Людмилу Музику, Юлію Семенюк, 

Тетяну Дячину, Наталію Зінкевич, Ірину Соколовську

Зима поновила свої права - міста і села Тер-
нопілля вкрило снігом. Радість для малечі - й 
клопіт для водіїв і пішоходів. 

Сніжні дні бувають справжнім випробуван-
ням у селах. Тому висловлюємо щиру подяку 
заступнику керівника фермерського господар-
ства «Вікторія-92», що у Козівському районі, 
Олександру Петровичу Пеляку. Після сильного 
снігопаду він виділив техніку для розчищення 
села Плотича.

Трактористи Франик Ясінецький, Богдан 
Козакевич, Віталій Кривокульський звільнили 
від снігу всі вулиці села. 

Мешканці Плотичі щиро вдячні за таку під-
тримку. Взагалі, керівництво «Вікторії-92» ні-
коли не залишається осторонь потреб людей. 
Дякуємо за таке дбайливе ставлення, за допо-
могу. Нехай у ці святкові, новорічно-різдвяні 
дні, Всевишній зішле Вам свої щедроти і ласку.

Іванна ЯРЕМА. 

Коли людська турбота сильніша за стихію 
Вдячність

із с. Малі Вікнини Збаразького району

Щоб теплом наповнилась оселя,Щоб теплом наповнилась оселя,Щоб теплом наповнилась оселя,

Вітаємо!
Дорогого синочка, внука, 

братика 
Василька Хом’яка

із с. Бодаки Збаразького 
району

з Днем народження та з 
прийдешнім Днем ангела!

У День народження Твій
 Ми з Тобою радієм 
І сердечно бажаєм, 
Щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло Тобі щастя з роси і води,
Щоб ніде і ніколи не знав Ти біди.
Будь успішним та щасливим,
Хай всміхнеться майбуття,
Безліч радісних подій
Подарує хай життя!
Ще удачі та уміння,
Першим будь, перемагай,
Сили духу та терпіння
Ти ніколи не втрачай.
Будь здоровим і веселим,
Досягни скоріш мети,
З гумором та оптимізмом
Лиш вперед бажаєм йти.
Вір у свої власні сили,
Май міцні надійні крила!

З любов’ю – мама Ліля, бабуся Галя, 
сестричка Катруся.

Вітаємо! 
 Василя 

Павловича 
Марущака
з с Жовнівка 

Бережанського 
району

з Днем ангела!
Спасибі Вам, рідний, 
що живете на світі,
За лагідне серце, 
                за очі привітні,
За руки такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Вам здоров’я Господь посилає,
Нехай Вам шлях благодать осяває.
Живіть іще довго, рідненький на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле Вам усе, чого тільки треба!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!

З повагою і любов’ю - сини Андрій, Павло, 
Ярослав, дочки Зоряна, Галина

з сім’ями та онуки.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо  у 
редакції  тижневика “Наш ДЕНЬ“  або за телефоном (068) 364-08-54.

Ціна привітання - від 100 грн.  Для передплатників  " Нашого ДНЯ" - знижки.

Вітаємо!
Дорогого татуся, чоловіка, 

люблячого дідуся
Олексія Леонідовича Попенка
із с. Темногайці Шумського району

з Днем народження!
 Наш славний та рідний, найкращий у світі,
 З Тобою нам затишно завжди і світло.
 Ти добрий господар, і батько,
                                           й дідусь чудовий,
 Даруєш турботу і море любові. 
Дякуємо за ласку, за руки умілі,
 Що вмієш підтримати словом і ділом! 
Хай спокій й добробут Тебе не минають,
Хай люди й надалі Тебе поважають.
Хай милістю ангел Тебе осипає,
Хай радість й достаток у дім прибуває. 
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі життєві дороги!
Живи нам на радість у щасті і в мирі,
 Хай Бог посилає здоров`я та сили!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде веселим кожнісінький ранок! 

 З повагою і любов’ю – дружина Зоя, 
дочка Оксана з чоловіком Сергієм, син 

Іван з дружиною Вікторією, внуки Аня, 
Володя, Катя, сваха Раїса.

Нехай приносить задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Не знає ні турбот, ні втоми!

З повагою, колектив Почаївського
 психоневрологічного будинку-інтернату




