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У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ 
АКАДЕМІЧНОМУ ОБЛАСНОМУ 

ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ  
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

22 січня - музична комедія «Фа-
раони» за О. Коломійцем.

23 січня - музична комедія «Ніч 
перед Різдвом» за М. Гоголем.

25 січня - музична комедія 
«Мартин Боруля» за І. Карпенко-
Карим.

26 січня - комедія «Наречена сві-
танкової зорі» А. Касона.

28 січня - комедія «Рятуйте, 
мене женять» К. Крьоц (Мала сцена).

В ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ
29 січня - новорічна імпреза «Ві-

денський вечір» за участі академіч-
ного симфонічного оркестру та со-
лістів філармонії.

У ТЕАТРІ АКТОРА І ЛЯЛЬКИ
26 січня - казка «Легкий слон».

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.
Передплатити «Наш ДЕНЬ»  

можна у будь-якому поштовому 
відділенні або у листонош
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22 січня - хмарно, сніг, 
дощ зі снігом, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 1-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 8.03, 
захід - 16.56. 

23 січня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 0-1 градус тепла. 
Схід сонця - 8.02, захід - 16.57. 

24 січня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 2-3 градуси морозу, вдень 
0-3 градуси тепла. Схід сонця 
- 8.01, захід - 16.59. Новий мі-
сяць.

25 січня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 
1-2 градуси морозу, вдень 0-3 

градуси тепла. 
Схід сонця - 8.00, захід - 17.00. 

26 січня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 1-2 гра-
дуси морозу, вдень 2-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.58, за-
хід - 17.02.

27 січня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-2, вдень 2-5 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.57, захід 
- 17.04.

28 січня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 0-2, вдень 2-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.56, захід 
- 17.05.

Погода в Тернополі й області

На фото учасники камерного хору "Canto Nobile" з Тернополя під керівництвом Оксани Шуфліти.

10-11 стор.

Були брат 
і сестра...

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

У наступному номері газети "Наш ДЕНЬ" ми опублікуємо календар квітникаря на 2020 рік

Дозвольте защедрувати, господарів привітати…
Щедрий вечір, щедрий рік буде кращий, ніж торік…

На Тернопільщині 
кількість хворих 
на грип зросла 
майже удвічі 4 стор.

Обережно: 
тонка крига!

Рятувальники 
переконують 

утриматися від 
риболовлі на льоду

Незвично тепла зима не зу-
пиняє рибалок: багато хто з них 
йде з усіма снастями на крихку, 
підталу кригу, ризикуючи жит-
тям.

За минулий тиждень у Ві-
нницькій, Хмельницькій, Жито-
мирській і Закарпатській облас-
тях загинуло семеро любителів 
зимової риболовлі.

У Тернопільському облас-
ному управлінні ДСНС застері-
гають: зараз лід дуже тонкий, і 
тому не слід виходити на ледь 
замерзлі водойми.
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Отже, Кабмін оприлюднив ін-
формацію про платню міністрів. 
У ці суми входять: оклад, надбав-
ки, премії. 

Прем’єр Олексій Гончарук у 
грудні 2019 року заробив 76190 
гривень. 

Віцепрем’єр-міністр з питань 
європейської та євроінтеграції 
Дмитро Кулеба - 86774 гривні.

Зарплата віце-прем’єр-
міністра і міністр цифрової транс-
формації Михайла Федорова 
в грудні становила 84887 гри-
вень. Очолюване ним відомство 
з’явилося в Україні у вересні. І вже 
тоді новоспеченому урядовцеві 
заплатили 52629 гривень. За які 
досягнення? 

Груднева платня у міні-
стра Кабміну Дмитра Дубілета - 
«скромні» 17544 гривні. У верес-
ні та жовтні чиновник отримав по 
48 тисяч. 

У міністра внутрішніх справ 
Арсена Авакова середня зарплата 
торік становила 100041 гривню. 
В грудні йому нарахували 186541 
гривню. 

Пощастило міністрові розви-

тку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства Тимофієві 
Милованову: він отримав за гру-
день 222592 гривні. У листопаді 
менше - 79883 гривні. 

Міністр енергетики та захисту 
довкілля Олексій Оржель також 
у грудні заробив немало: 162003 
гривні. 

Величезну платню за минулий 
місяць нарахували міністрові за-
кордонних справ Вадимові При-
стайку - 233893 гривні. Торік він 
отримав ще й 111848 гривень ма-
теріальної допомоги. 

Міністр освіти та науки Ганна 
Новосад у грудні отримала 138412 
гривень. Міністр охорони здоров’я 
Зоряна Скалецька - 94988. 

Альона Бабак - міністр розви-
тку громад і територій у грудні за-
робила 212600 гривень. У листо-
паді - 82189. Бабак подала у від-
ставку. 

Листопадова платня міністра 
соціальної політики Юлії Соколо-
вської була  56620 гривень. А вже 
в грудні - 216783. 

Міністр фінансів Оксана Мар-
карова в листопаді отримала 

60637 гривень, а в грудні - 89387. 
Груднева платня міністра інф-

раструктури Владислава Криклія 
- 44038 гривень. Міністра культу-
ри, молоді та спорту Володими-
ра Бородянського - 112905. Міні-
стра оборони Андрія Загородню-
ка - 97191 гривня.  

Міністр юстиції Денис Ма-
люська у грудні напрацював на 
226361 гривню. Міністрові у спра-
вах ветеранів, тимчасово окупова-
них територій і внутрішньо пере-
міщених осіб Оксані Коляді в груд-
ні виплатили 158772 гривні. Вона 
отримала торік і 41492 гривні ма-
теріальної допомоги. 

Високу зарплату під ялинку 
отримали й деякі інші посадовці. 
Приміром, керівництво Централь-
ної виборчої комісії - від 304 до 
402 тисяч гривень кожен. 

Для порівняння: в грудні 2019-
го мінімальну пенсію українцям 
підвищили на 74 гривні - до 1638. 
Мінімальна зарплата торік скла-
дала 4173 гривні.

Наші посадовці кивають на 
країни Заходу, мовляв, тамтешні 
топ-чиновники, урядовці отриму-

ють пристойно. І Україна не пови-
нна відставати. Заради престижу, 
в тому числі. Проте неохоче вда-
ються до порівняння заробітків, 
пенсії та соціального забезпечен-
ня українців і громадян західних 
держав. 

Знайти інформацію щодо бага-
тьох розвинених країн не складає 
труднощів. Як зазначає телеканал 
24, її там не приховують. Зокрема, 
торік зарплата президента Фран-
ції з податками становила 15140 
євро на місяць. Прем’єр-міністра - 
15203 євро. Міністрів і держсекре-
тарів - 10100 євро і 9600 євро, від-
повідно. Депутати - 7200 євро на 
місяць. Середня зарплата в Фран-
ції становить близько 2300 євро.

Зарплата у прем’єр-міністра 
Великобританії - 12894 фунтів 
стерлінгів на місяць. Це - з до-
платами. Міністрам платять по-
різному: залежно від сфери ді-
яльності. У деяких - трохи більше 
2 тисяч стерлінгів на місяць. Інші 
можуть отримувати й понад 80 
тисяч. Середня зарплата в Брита-
нії - 2288 фунтів на місяць ($2982). 

У Німеччині середня платня - 

37873 євро на рік, або 3156 євро 
на місяць ($3521). Чиновники се-
редньої ланки отримують у се-
редньому 48 тисяч євро в рік, або 
4 тисячі - на місяць. Звичайний де-
путат німецького парламенту має 
близько 9400 євро на місяць - без 
вирахування податків. І ця зарп-
лата, за оцінками німецьких ЗМІ, 
є «дуже високою». Канцлер Німеч-
чини - понад 24000 євро на місяць. 
Федеральні міністри - в середньо-
му 20820 євро на місяць.

Прем’єр-міністр  Польщі отри-
мує 15,7 тисяч злотих (близько 2, 
5 тисяч євро). Міністри - до 13,6 
тисяч (трохи більше двох тисяч 
євро). Топ-чиновники мають пра-
во на доплати, максимум 20 відсо-
тків. Основна зарплата польсько-
го депутата - близько 10 тисяч 
злотих на місяць. Середня зарп-
лата в Польщі - 5182 злотих на мі-
сяць. Мінімальна - 2250. 

Як видно, зарплати західних 
можновладців не перевищують 
середній дохід громадян своїх кра-
їн у десятки разів. І це при тому, 
що в країнах Заходу сильна еконо-
міка. І немає війни, як-то в Украї-
ні. Взагалі, пре-
стиж країни не у 
високих зарпла-
тах чиновників…

Престиж України 
не у високих зарплатах чиновників

Гнів та обурення значної частини суспільства викликали зарплати українських міністрів, які почасти 
сягають сотень тисяч гривень на місяць, а, отже, в десятки разів перевищують середній дохід громадян.

В уряді пояснили: таким чином хочуть унеможливити 
корупцію топ-чиновників. Ряд експертів кажуть: 
чиновники, ризикуючи своїми посадами, крадуть і тоді, 
коли в них високі зарплати, бо хочуть жити в розкоші.

Оборона Донецького аеро-
порту вже увійшла в історію 
України. Ця героїчна оборо-

на, яка стала символом незлам-
ності та мужності українських 
військових, тривала 242 дні: з 
26 травня 2014 року по 22 січня 
2015 року. Весь цей час українські 
військові, добровольці, медики 
та волонтери протистояли навалі 
російських окупаційних військ та 
проросійським бойовикам, затя-
то відстоюючи малесенький клап-
тик української землі.

Тернопільщина має таких героїв. На 
жаль, четверо з них навіки залишились в 
терміналі: В’ячеслав Мельник, Володимир 
Трух, Іван Вітишин, Ігор Римар.

Вшанувати пам'ять та помолитися за 
душі полеглих героїв 19 січня зібралися 
небайдужі тернополяни, родичі загиблих 
героїв, військовослужбовці, духовенство, 
представники громадських організацій, де-
путати обласної та міської рад, голова об-
ласної ради Віктор Овчарук. Віддати шану 
полеглим побратимам прийшов герой, 
який на власній шкірі відчув запеклість 
боїв у Донецькому летовищі, Віталій Зва-
рич – командир відділення взводу снайпе-
рів окремого 90-го батальйону 81-ої окре-
мої десантно-штурмової бригади.

"Народ України навіки закарбував 242 
дні героїчної оборони Донецького аеропор-
ту мужніми воїнами України.  242 дні не-
ймовірної стійкості, відваги та незламнос-
ті українських військовослужбовців, добро-
вольців, медиків та волонтерів.

Мужні українці протистояли навалі 

російсько-окупаційних військ та проросій-
ським бойовикам, затято відстоюючи мале-
сенький клаптик української землі.

Наші захисники настільки мужньо та са-
мовіддано захищали Донецький аеропорт, 
що сепаратисти назвали їх «кіборгами». 
По-іншому вони просто не могли пояснити 
причину того, що озброєні до зубів проро-
сійські бойовики та кадрові військові сусід-
ньої держави не можуть зламати запеклий 
опір оборонців аеропорту.

Слава тим легендарним захисникам, хто 
живим вийшов із справжнього пекла. Ви пе-
режили  важкі і виснажливі бої та, на жаль, 
сум і біль від втрати побратимів. Понад 100 
відважних оборонців з різних куточків Укра-
їни віддали життя, захищаючи ДАП. 

Його оборона, без перебільшення, стала 
символом незламності українського духу, 
символом, який показував всьому світу, що 
Україну неможливо перемогти", - зазначив 
голова обласної ради Віктор Овчарук.

Ольга ЧОРНА.

Віктор Овчарук: «Оборона Донецького аеропорту 
показала усьому світові, що Україну 
неможливо перемогти»

На цьому наголосив очільник обласної ради під 
час вшанування пам’яті захисників Донецького 

аеропорту,  яке відбулося у Тернополі біля  
меморіальної стели загиблим учасникам АТО
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Щасливою 
звісткою про 
народження 

Спасителя світу 
поділилися і юні 
дибщани, які у вертепах, 
колядках, засіванні, 
водінні Маланки та 
щедрівках прославляли 
маленького Ісусика і Його 
святу родину, йдучи від 
оселі до оселі, щоб ніхто 
не сумував, а всі були 
щасливі та веселі.

А у передноворічний вечір 
13-го січня, напередодні Старо-
го Нового року, Обрізання Гос-
поднього та  дня святого Васи-
лія Великого, чисельна парафі-
яльна громада села Дибще зі-
бралася у храмі Великомучени-
ці Параскеви, щоб подякувати 
Господу за рік, що минув, і по-
просити благословення і Божої 
благодаті на рік прийдешній.

Після вечірнього Богослу-
жіння, яке відправив настоя-

тель храму – отець-парох Іван 
Кравець, учасники місцевих 
вертепів і Маланки майстерно 
театралізовано відтворили по-
дії часів народження Ісуса, про-
славляли Його у колядках, а та-
кож засіяли односельців на до-
бро.

Одні «вертепівці» та «ма-
ланківці» самостійно готували і 
розучували сценарії, інших  під-
готувала завідувачка місцево-
го сільського клубу Олександра 
Гнатейко.

Всі колядували разом із цер-
ковним хором під орудою ре-
гента – їмості Ольги Кравець. 
Потім нашу парафіяльну спіль-
ноту чекали частування солод-
кими смаколиками та запаш-
ним чаєм, про що заздалегідь 
подбали чимало односельців, 
які завжди активно опікуються 
храмом, дбають про його чисто-
ту, порядок, оновлення у ньому, 
неодноразово офірують влас-
норуч вишиті і вшиті церковні 
атрибути, в тому числі фелони, 

рушники, обруси…
Переконана, Різдво у серці 

кожного з нас буде святим і осо-
бливим до тих пір, поки жити-
муть звичаї і традиції, які пере-
даються із покоління у поколін-
ня нашими пращурами, поки 
ми усвідомлюватимемо, що 
Різдво – це час не лише для час-
тувань і ходіння один до одного 
в гості, а, насамперед, - потре-
ба бути присутнім на різдвяній 
відправі у церкві, прославляти 
Новонародженого Ісуса – Спа-
сителя світу.

Оля ПОПАДЮК.
с. Дибще Козівського району.

Фото автора.

РІЗДВО ЗАВІТАЛО ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

На жаль, стару 
забудову не 
завжди здатні 

врятувати ні історична, 
ні мистецька цінність. 
Вони тихо занепадають 
або й гірше, коли їх 
знищують, а натомість 
зводять однакові 
висотки чи «елітні» 
котеджі. Ентузіасти 
історії рідних міст 
намагаються зафіксувати 
атмосферу старих 
вуличок. У Кременці 
однією з добровільних 
хранительок міста стала 
художниця Богдана 
Гуменюк.

Вона народилася 1981 року 
в селі Малі Бережці  Креме-
нецького району. Навчалася в 
Кременецькому гуманітарно-
педагогічному інституті (нині - 
академія) імені Тараса Шевчен-

ка, на факультеті образотвор-
чого мистецтва.  У доробку ху-
дожниці - персональні виставки, 
участь у міжнародних мистець-
ких пленерах. З жіночим мис-
тецьким гуртом «Палітра» орга-

нізовують колективні виставки 
у Кременці, Тернополі, Збаражі, 
Дубні, Бережанах, Вишнівці. Кар-
тини є у збірках музеїв, а також 
у приватних колекціях України, 
Польщі, США. Свою творчу діяль-

ність Богдана Гуменюк поєднує 
з педагогічною працею у виші, в 
якому колись сама навчалася. 

На виставці у Вишнівецько-
му палаці експонуються  25 кар-
тин художниці, виконаних олій-
ними, акварельними фарбами 
та пастеллю. На роботах зобра-
жені теплі й ніжні пейзажі, ко-
жен з яких відкриває красиві ку-
точки старовинного Кременця. 
Є також натюрморти з квітами.  

- Я люблю стару архітекту-
ру, вона тепліша, аніж сучас-
на, - розповідає художниця. - У 
Кременці багато цікавого й та-
кого, що дарує натхнення. Хочу 
намалювати це, поки його ще 
не знищили і можна побачити. 

Виставка Богдани Гуменюк 
триватиме до кінця січня.  А за-
одно кожен з відвідувачів змо-
же помилуватися і видами дав-
нього й вишуканого Вишні-
вецького палацу. 

Мар’яна МАВДЮК, 
молодший  

науковий співробітник  
НЗ «Замки Тернопілля».

«Хочу намалювати, поки не знищили»: 
як Богдана Гуменюк береже старий Кременець 

Художниця презентувала персональну 
виставку у Вишнівецькому палаці

Минають не тільки люди, а й будинки, у яких вони 
жили, виростали, виховували своїх дітей і доживали 
віку. У яких лунав сміх і тамували сльози. Будинки, 
які за багато десятиліть, а то й століть, увібрали в 
себе тепло людей. Минають будинки, а з ними й 
цілі міста - змінюються покоління й архітектура, і 
лише в старих закутках можна побачити острівці 
колишнього тепла. І любові. А ще - пам’яті про те, 
звідки наше коріння і хто ми є. 

Особливою атмосферою сповнюють 
різдвяні свята наші домівки, душі  

і серця. Усі довкола радіють 
народженому у вертепі, в яслах,  

на сіні Дитяткові Божому, сповіщаючи: 
«Христос рождається!»
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Проєкт «Людина року – Меценат Року» об’єднав заради добрих справ 60 підприємців з усієї Тернопільщини

Сергій БАЧИНСЬКИЙ: «У 2019 році нам вдалося 
допомогти семи родинам із важкохворими дітьми»

- За минулий рік нам вдалося зібрати 
325 тисяч гривень, їх ми передали  семи 
потребуючим сім’ям, - розповів коорди-
натор проєкту «Людина року – Меценат 
Року» Сергій Бачинський (на фото вго-
рі). – Зокрема, наприкінці року ми підтри-
мали коштами родини Кардаш із Ланівців 
та Варварук із села Полупанівка Підво-
лочиського району.  В обох цих сім’ях ма-
ленькі діти у дуже важкому стані. І наша 
підтримка для них надзвичайно важлива. 

У 2019 році проєкту вдалося залучити 
до співпраці та збору коштів близько 60 
різноманітних фірм і підприємців.  

- Для порівняння: у 2018-у  їх було 45, -  
додає  пан Сергій. - Ми дуже відповідаль-
но ставимося до своєї роботи і завжди 
відкриті до спілкування. Публічно звіту-
ємо про всі результати. Тому нам підпри-
ємці почали більше довіряти і щоразу 
нові люди долучаються до добрих справ. 
Завдяки такій активності та небайдужос-
ті вдалося зібрати більше коштів на до-
помогу хворим дітям Ми організовували 
різні акції, заходи, програми для спонсо-
рів, аби об’єднати людей бізнесу та меце-
натів,  створили простір для спілкування, 
нагороджували та відзначили їх за актив-
ну участь у благодійних проєктах. 

Вже у 2020 році до проєкту «Люди-
на року – Меценат Року» звернулося три 
сім’ї з дітками, яким потрібна допомога.

- Ми отримали листи від батьків і вже 
будемо збирати кошти для цих родин, - 
додає Сергій Бачинський. – Ми постійно 
спілкуємося з колективами Тернопіль-
ської обласної дитячої клінічної лікарні 
на чолі з головним лікарем Григорієм Ко-
рицьким  та  Тернопільським регіональ-
ним відділенням Товариства Червоного 
Христа та його керівником Тетяною Лех. 

Саме ці дві організації моніторять ситуа-
цію і допомагають налагодити взаємодію 
з родинами у надзвичайно складних жит-
тєвих обставинах, які потребують термі-
нового оперативного втручання, невід-
кладного лікування і яким вкрай необ-
хідна фінансова допомога благодійників. 

Сергій Бачинський закликає всіх не-
байдужих долучатися до проєкту «Люди-
на року – Меценат Року» та разом допо-
магати у порятунку дитячих життів. 

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Звітна конференція 
доброчинного проекту «Людина 
року – Меценат Року» відбулася 
у готельному комплексі 
«Глобус». Під час зустрічі 
благодійники та меценати 
підбивали підсумки 2019 року, 
обговорювали реалізовані 
проєкти та плани на майбутнє, 
необхідність у сучасному 
світі об’єднання суспільства 
довкола добрих справ.

Станом на 1 грудня 2019 
року населення України ста-
новило 41922670 осіб. Такі 
дані опублікувала Державна 
служба статистики. 

За інформацією, на 100 
померлих в Україні припадає 
54 новонароджених. Через це 
спостерігається загальний 
спад кількості населення.

За 11 місяців минулого 
року українців стало менше 
на 246 тисяч. У 2019 році на-
родилося 286777 осіб, водно-
час померли 533764 україн-
ців. 16,4 тисячі осіб офіційно 
мігрували до інших країн.

А станом на 1 січня 2018 
року населення України 
складало 42177579.

Інформаційний 
освітній ресурс 
«Освіта.ua» 

оприлюднив 
консолідований рейтинг 
закладів вищої освіти 
України за 2019 рік. 

Згідно з ним, Тернопіль-
ський національний еконо-
мічний університет посів 40 
місце у загальному рейтингу 
вишів України та друге місце 
в обласному рейтингу.

Для складання консолі-
дованого рейтингу закла-
дів вищої освіти використані 

найбільш авторитетні серед 
експертів та засобів масо-
вої інформації рейтинги на-
вчальних закладів України: 
«Топ-200 Україна», «Scopus» 
та «Бал ЗНО на контракт», ко-
жен із яких використовує різ-
ні критерії оцінювання.За звітний тиждень госпі-

талізовано 243 особи, із них 
121 дитина (49,8%). Кіль-
кість госпіталізованих зрос-
ла на 19,7%.

З початку епідсезону за-
реєстровано 2 летальних ви-
падки грипу, лабораторно 
підтверджені - грип А не суб-
типований.

У вірусологічній лабора-
торії обстежили 34 хворих, 
у 18 хворих виявили фраг-
менти РНК вірусу грипу А, з 
них в 4 - ідентифікованого 
як А(Н1), в одного хворого - 

фрагменти ДНК аденовірусу, 
в одного - фрагменти РНК па-
рагрипу 1 типу.

У зв’язку зі зростанням за-
хворюваності на грип та ГРВІ 
у Чорткові та районі виріши-
ли тимчасово призупинити 
навчальний процес в загаль-
ноосвітніх, дошкільних та по-
зашкільних навчальних за-
кладах на період з 22 січня по 
27 січня включно.

До слова, з початку епід-
сезону в області перехворі-
лина грип та ГРВІ 42 701 лю-
дина. Це 4,1% від всього на-

селення. Загальна захворю-
ваність складає 404,6 випад-
ків на 100 тисяч населення, 
що на 22,9% менше від серед-
нього багаторічного рівня за-
хворюваності.

Основним заходом спе-
цифічної профілактики гри-
пу залишається вакцинація.
Щеплено в області лише 3 
619 осіб - 0,35% від загальної 
кількості населення області, 
що забезпечує тільки індиві-
дуальний захист і є недостат-
нім для створення колектив-
ного імунітету.

На Тернопільщині кількість хворих 
на грип зросла практично вдвічі
У Чорткові оголосили карантин в навчальних закладах

Українців уже не 42 мільйони

ТНЕУ посів гідне місце 
у рейтингу вишів

За останній тиждень в області 
кількість захворілих зросла у 
порівнянні з попереднім тижнем 

року в 1,8 рази і становить 4218 
випадків. Серед них 54,4% дітей  
до 18 років, школярів – 52,2%.  
У порівнянні з попереднім тижнем 
рівень захворюваності серед дітей зріс 
в 1,6 рази, серед дітей шкільного віку 
– в 2,1 рази. Про це повідомляє лікар-
епідеміолог обласного лабораторного 
центру Світлана Маціпура. 
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Совєтська влада виділя-
ла людям по 25 сотиків землі. 
Якщо хтось ухитрявся мати біль-
ше, то забирали та ще й карали. 
Ми, малі діти, вечорами-ночами 
йшли в колгоспні посіви з торби-
нами і зривали колоски. А коли 
достигали пшениця чи ячмінь, 
зганяли всіх людей косити, жати, 
в’язати сніпки і складати в так 
звані полукіпки. Тоді дорослі, 
щоб було що вдома їсти, брали з 
собою торбини та верети, витя-
гували зсередини сніпки, аби не 
було помітно, і праниками (ред. 
- дерев'яний валок для вибиван-
ня білизни під час прання) моло-
тили. Давали собі раду, як могли. 

Через кілька років пригна-
ли комбайни, які збирали зерно, 
лишаючи стерню. Молотила та-
кож парова машина і комбайн, 
що не мав свого ходу. Люди зво-
зили снопи і, розв’язуючи їх, ки-
дали просто в жатку. Послали на 
курси до району Петра Вовка, і 
він керував тим комбайном. Ро-
боту постійно пильнували нагля-
дачі – холуї із села, щоб ніхто не 

взяв зерна навіть у кишені. Але 
знизу, під комбайном, де венти-
лятор відвіював полову від зер-
на, через незначне ущільнення 
все-таки сипалося зерно, можна 
було непомітно набрати його і в 
кишені, і в хустину, чи, як роби-
ли жінки, за пазуху. Одного разу 
Мариська Хавро полізла на той 
комбайн, щоб нагорнути доло-
нями зерна. Вже вилазила назад, 
та сталося страшне – затягну-
ло волосся у шнек. Її крик заглу-
шив шум мотора. Молодий недо-
свідчений комбайнер не одразу 
зрозумів, що робити. Коли ком-
байн зупинили, було пізно.  Бі-
долашна лежала в крові, волосся 
зі шкірою було намотане на лан-
цюгу… Ховали її усім село. Зали-
шився сиротою маленький си-
ночок. Ціною життя люди шука-
ли шматок хліба. Совєти назива-
ли це розкраданням соціалістич-
ного майна і за це карали, стріля-
ли навіть в людей, коли ті збира-
ли колоски. 

У моєї мами нас було четверо. 
Щоб не голодувати, ми мали по 

черзі крутити жорна. Піднесеш 
камінь – меле грубше, покладеш 
щільніше – більше борошна. Зате 
було дуже важко крутити. Потім 
просіювали крупу на решеті і вже 
було таке-сяке борошно. Можна 
вже було й пирогів зварити. Ко-
ристувалася жорнами вся наша 
родина Галунків, Шимків, люди 
з села. 

Дідо і баба жили через сіни, 
де були жорна, які постійно кру-
тилися. Баба все потрохи відби-
рали окремо борошно. Казали: 
«Щоб мали дати хоч по скибці бі-
лого хліба, коли онуки прийдуть 
засівати на старий Новий рік». 

Пам’ятаю, як нині… Довгоо-
чікуваного 14 січня, на Василія, 
встав рано, ще затемна, зібрався 
до школи, взяв кілька зерен пше-
ниці і через сіни зайшов до другої 
хати. А там ще лежать, ще не по-
вставали. Баба каже: «О, то наш 
дорогий сівач, дочекалися ми 
того дня!».

- Сію, сію, посіваю, з Новим 
роком вас вітаю. Щастя, здоров’я, 
многа літ бажаю!

Поки  я говорю ті віншування 
та побажання, засвічують лампу. 
На столі стоїть запашний і такий 
бажаний білий хлібець. Баба від-
різають досить велику скибку і 
подають мені. Я дякую і цілую їм 
руку. 

Хоч дуже кортить з’їсти той 
хлібчик, але я його ховаю, щоб 
поласувати ним увечері, коли 
прийду зі школи. Виходжу надвір 
– зимно, падає сніжок, і я, проби-
ваючи ногами стежку, йду в на-
прямку села. Через плече сумка 
на мотузку, палиця в руках. Ще 
треба вступити засіяти до вуй-
ка Михайла, брата моєї мами, Га-
лунки. Ми жили на полі в Бонда-
рівці, а до вуйкової хати – метрів 
зо триста. Приходжу весь облі-
плений снігом і гримаю в двері. 
Відчиняє вуйко: «О, Наталко, до 
нас сівач!» Дали мені також хлі-
ба, але він не такий, як бабин. 
Просто спечена сірувата паля-
ниця. Подякував і побіг до шко-
ли. На перший урок дітей при-
йшло мало – була ж нагода заро-
бити кусок хліба. Я залишив тор-

бу під партою і пішов ще сіяти 
до стрия, дідового брата Михай-
ла, що жив біля школи. Тут заро-
бив яблук. По сусідству жив, так 
званий по-вуличному, Штиргун і, 
хоч вони в нас також мололи на 
жорнах зерно, не мали дати і па-
лянички. 

У школі за 4 уроки з’їв май-
же все, що мав. Залишив тільки 
бабин хліб – на потім. Здавалося, 
немає нічого смачнішого за хліб. 
А бабин – найсмачніший. Вдо-
ма їжа проста – паляниця грубо-
го помолу, місцями припалена, а 
місцями – сира, кава з ячмінної 
припаленої крупи на юшці з цу-
крового буряка, півбаночки мо-
лока, і - бараболя. Але це було 
ще дуже-дуже добре. У багатьох і 
того не було. 

Вже перед сном я таки ви-
тягнув зі схованки ту скибку ба-
биного хліба. Подумав, хоч тріш-
ки відкушу. Вкусив з одного боку, 
вкусив з другого. Думав ще трохи 
залишу на завтра. Але ще раз від-
кусив і на завтра вже не було що 
залишати. Кинув у рот останній 
шматочок… На ранок залишився 
тільки кусень маминої паляниці. 
Вчора було занадто, нині – майже 
ніц. А я собі думаю, тільки б дідо з 
бабою були живі та здорові - при-
йду на другий рік, засію і отри-
маю такий смачнючий шматочок 
хліба. Скільки того року…

…Життя збігло, залишивши 
позаду ось такі гіркі спогади. І 
коли хлопчаки нині щедро засі-
вають на Старий Новий рік з по-
бажаннями здоров’я, добра, усі-
ляких гараздів, я згадую той 
шматок білого хліба від баби з ді-
дом як найдорожчий і найсмачні-
ший дарунок.

Микола ГАЛУНКА.
с. Хоробрів Козівського району.

Шматок хліба
Я зараз у спогадах повертаюся в своє дитинство… Описуючи події з нього, маю на 

увазі не лише самого себе, але й тисячі, а то й мільйони таких же знедолених дітей, 
якими їх зробила, прийшовши до нас, більшовицька влада. Зараз такого ніхто не 

знає, щоб дитина була жадна шматочка хліба і, дай Боже, щоб не знала. 

Було це в ті далекі роки, коли міцно утвердилася 
совєтська влада, коли вона в нас забрала все, чим 
жили наші предки, - поле, статки. Мої батьки 

працювали за трудодні. За це їм давали кілька грамів 
зерна. До млина їхати не було з чим. Добре, що в нас 
залишилися жорна, які виручали у всі часи – за Австрії, 
Польщі. Їх розбивали, коли знаходили німці, знищували 
і більшовики. Хто мав жорна, то ніби мав свій маленький 
млин. Кинеш жменьку зерна між два камені і крутиш 
жорнівкою, щоб сипалося борошно. Фактично, то було 
роздроблене на крупу зерно. Борошна у ньому було 
мало. Із такого мелива пекли паляниці. 

З редакційної пошти

У листопаді вона 
отримала субсидію, 
якою змогла 

розрахуватися за 
спожиті енергоносії та 
комунальні послуги, 
майже не докладаючи 
власних коштів. 

- Економила на опаленні, 
тому й за місяць використала 
менше кубів газу, на які при-

значена субсидія. Слава Богу, не 
було морозів, то й не особливо 
замерзала, - зізналася вона. 

А далі – цікавіше. Після того, 
як уряд повідомив про знижен-
ня вартості газу, автоматич-
но знизилася і сума субсидії 
на цю ж саму кількість пільго-
вих кубометрів голубого пали-
ва – приблизно на 300 гривень.  
Натомість, у поштовій скринці 
з’явилася нова платіжка – за так 

зване транспортування газу. За 
нього пенсіонерка була змуше-
на додатково заплатити більше 
ста гривень. А деякі її сусіди аж 
за голову взялися: у їхніх кви-
танціях значилися суми удвічі, а 
то й втричі вищі. 

- Ці сотні гривень додатко-
вих платежів Кабмін не враху-
вав і навряд чи й врахує при 
призначенні субсидій на на-
ступні місяці опалювального 

сезону.  Відтак, можна зробити 
висновок, що мільйони знедо-
лених українців знову обдури-
ли. Причому – по-крупному, - 
переконаний керівник терито-
ріальної організації РПЛ, депу-
тат обласної ради Богдан Яци-
ковський. 

Він нагадав, що спочатку 
урядовці «обрубали» і без того 
куці соціальні норми спожи-
вання енергоносіїв, через що 

для декого знизилися суми 
субсидій, а дехто й зовсім по-
збувся державної підтримки. 
Тепер же субсидіянтам нара-
ховують ще й не обліковану у 
соціальному пакеті допомо-
ги плату за транспортування 
газу. Вона повністю падає на 
плечі людей, а нерідко боляче 
б’є по їх сімейних бюджетах. 

- То що ж відбувається на-
справді: газ подешевшав чи 
подорожчав? Думаю, відповідь 
на це питання однозначна: за-
раз українці змушені платити 
більше, а субсидій вони отри-
мують менше. Ось таке чер-
гове «покращення життя» від 
влади, - підсумував Богдан 
Яциковський.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«Чергове «покращення» нашого життя:
«дешевий» газ обходиться дорожче»

Громадська приймальня обласної організації Радикальної 
партії Олега Ляшка перебуває на постійному зв’язку 
з краянами. Про досить цікавий приклад урядового 

«здешевлення» комунальних послуг, зокрема – ціни на газ, 
повідомила радикалів Тернопільщини пенсіонерка з Лановець
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У Тернополі 
знайшли мертвою 
студентку з Нігерії

Розслідування на контролі 
столичних правоохоронців,  
а в Тернополі перевіряють 

версії рідних

За словами керівника облас-
ної поліції Олександра Богомола, 
розслідування смерті іноземки 
контролює центральний апарат 
Нацполіції України. Також пра-
воохоронці отримали звернення 
від родини студентки про те, що 
вони хочуть надати додаткову 
інформацію  і озвучити свої при-
пущення щодо причин трагедії. 

- Ми створили посилену 
слідчо-оперативну групу, яка 
працює з родиною потерпілих, 
з Нігерійською діаспорою, до 
якої входила студентка, з адмі-
ністрацією університету, - каже 
Олександр Богомол.

Однією з перших розглядали 
версію про те, що студентка ви-
пила отруту. Однак правоохон-
ці з’ясували, що дівчина напере-
додні була в досить непоганому 
психоемоційному стані та варі-
антів виходу з кризи, коли вона 
не склала іспитів, було декілька. 

- Тобто це не була кінцева 
точка, яка не мала б подальшо-
го розвитку – вона могла б через 
рік перездати той іспит, - зазна-
чив Олександр Богомол. - Всю 
цю інформацію ми маємо. Також 
відомо, що дівчина могла виїха-
ти до однієї сестри, до другої, 
які проживають  у США та Вели-
кобританії, мала достатню фі-

нансову підтримку від родини. 
Правоохоронці поруши-

ли кримінальне проваджен-
ня за ст. 115 “Раптова смерть” 
і з’ясовують обставини траге-
дії. Зокрема перевіряють, чи 
передсмертну записку дійсно 
писала Бадмус Ололаде Рафіат. 
Також досліджують речовину, 
якою отруїлася дівчина. 

Тернопільський національ-
ний медичний університет ви-
словив співчуття з приводу пе-
редчасної смерті студентки 
шостого курсу факультету іно-
земних студентів Бадмус Оло-
ладе Рафіат (Нігерія). 20 січня у 
закладі оголосили днем жалоби

«15 січня 2020 року студенти 
шостого курсу мали третю спро-
бу на складання іспиту з різних 
дисциплін, - йдеться в офіційно-
му коментарі закладу. - Студенти 
мають право, згідно з «Положен-
ням про організацію освітньо-
го процесу в Тернопільському 
національному медичному уні-
верситеті» (№332), на два пере-
складання іспиту. Якщо студент 
не складає іспит під час тре-
тьої спроби, то він відраховуєть-
ся з університету. Така ж прак-
тика існує практично у всіх ви-
шах України. Цього дня іспит не 
склало 6 студентів. Третє пере-

складання екзамену відбулося 
у присутності комісії відповідно 
до «Положення про організацію 
освітнього процесу в Тернопіль-
ському національному медично-
му університеті». Жодного тис-
ку, упередженого ставлення до 
студентів не чинилося. На пре-
великий жаль, студентка з Ніге-
рії наступного дня померла. Об-
ставини смерті і її причини сьо-
годні з’ясовують правоохорон-
ні органи. Університет зі свого 
боку максимально сприяє слід-
ству і наданню всієї необхідної 
інформації. Університет зі свого 
боку надав усю допомогу рідним 
загиблої студентки у всіх проце-
дурах щодо її поховання та на-
лежного вшанування».

Після смерті студентки іно-
земні студенти вийшли на ак-
цію протесту з вимогою до Тер-
нопільського національного ме-
дичного університету спрощен-
ня процедури складання іспи-
тів, зменшення кількості пи-
тань на іспитах, збільшення 
кількості спроб перескладання 
іспитів, зниження прохідного 
балу на іспиті «Крок», відстав-
ки декана факультету інозем-
них студентів. У відповідь на ці 
вимоги під час зустрічі з ректо-
ром ТНМУ наголосили на тому, 
що всі студенти – українські та 
іноземні – повинні дотримува-
тися чинних положень універ-
ситету щодо навчання у вищих 
медичних навчальних закладах. 
Стандарти підготовки медич-
них кадрів в Україні є високими, 
щороку з медичних вишів нашої 
країни відраховують сотні укра-
їнських та іноземних студентів.

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ  

ім. В.Гнатюка.

Тіло невідомої молодої темношкірої дівчини на вули-
ці Тролейбусній виявив місцевий житель. Він викли-
кав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в 

стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Про-
те врятувати її не вдалося, повідомили поліцейські. Згодом 
з’ясувалося, що загибла - студентка шостого курсу факуль-
тету іноземних студентів Бадмус Ололаде Рафіат з Нігерії. 
Відомо, що вона не склала іспит з педіатрії за третьою, тоб-
то останньою спробою, що означає відрахування з вишу. У 
день нещастя вона прийшла до подруг схвильована через 
проблеми в університеті. Студентка не знала, як про це по-
відомити батькам. Тіло дівчини знайшли біля будинку од-
ногрупниць, а в їхній квартирі - прощальну записку.

Керівника медустанови 
спіймали напідпитку  

за кермом 
Чоловік ледь не розбив новеньку 

швидку RenaultDuster, яку  
нещодавно передали закладу

Посадовець сів за 
кермо службового 
транспортного 

засобу без документів та 
ще й у стані алкогольного 
сп’яніння. Кермувальника, 
який наражав на 
небезпеку не тільки  себе, 
а й оточуючих, вчасно 
зупинили співробітнитки 
Борщівського відділення 
поліції. 

Як розповів начальник Бор-
щівського відділення поліції 
Андрій Свинарчук, під час не-
сення служби при в’їзді в Бор-
щів співробітники поліції по-
мітили службовий автомобіль 
комунального медичного під-
приємства, який рухався з по-
рушенням правил дорожнього 
руху. На вимогу правоохорон-
ців водій не пред’явив жодних 
документів, які б підтвереджу-
вали його право керувати  да-
ним транспортним засобом. 
З’ясувалося, за кермом перебу-
вав керівник  однієї із медуста-
нов району.

Під час спілкування з воді-
єм поліцейські відчули від ньо-
го запах спиртного та запро-
понували на місці пройти осві-
дування на стан алкогольно-
го сп'яніння. Прилад «Драгер» 

показав 1, 93 проміле, що в де-
кілька разів перевищує допус-
тиму норму. 

 Проте водій не був згідний 
з результатами алкотестера і 
проїхав з поліцейським у ме-
дзаклад. Втім, і там стан алко-
гольного сп'яніння водія під-
твердився. 

 Правоохоронці встанови-
ли, що напередодні порушник 
відпочивав  у барі, де вживав 
спиртне. 

 Транспортний засіб полі-
цейські вилучили та помістили 
на штрафмайданчик. Стосовно 
посадовця  поліцейські скла-
ли протоколи за трьома стат-
тями КУпАП: за ч 1 ст. 130 (ке-
рування транспортними засо-
бами або суднами особами, які 
перебувають у стані алкоголь-
ного, наркотичного чи іншо-
го сп'яніння), ч. 2 ст. 122 (пе-
ревищення встановлених об-
межень швидкості руху, проїзд 
на заборонний сигнал регулю-
вання дорожнього руху та по-
рушення інших правил дорож-
нього руху) та ч.1 ст.126 (керу-
вання транспортним засобом 
особою, яка не має відповід-
них документів на право керу-
вання таким транспортним за-
собом або не пред’явила їх для 
перевірки).

У тернопільських храмах 
промишляють  

кишенькові злодії

Щоб продати корову, заплатила податок
Як жителька Тернопільського району втратила  

майже три тисячі гривень

Дві крадіжки мобіль-
них телефонів за-
реєстрували пра-

цівники тернопільської 
поліції за минулу добу. 
Усі вони трапилися у 
церквах під час Йордан-
ських богослужінь.

Один телефон злодій умі-
ло і непомітно витяг з кише-
ні прихожанки у храмі на буль-
варі Данила Галицького, ще 
один кишенькар викрав неде-
шевий ґаджет з сумки у церкві 
на вулиці Святого Михайла на 
15 квітня.

 За фактом крадіжок від-
криті кримінальні прова-
дження. Працівники полі-
ції застерігають краян не 
втрачати пильність навіть у 
церквах, адже в натовпі ко-
їти протиправне найлег-
ше. Тож, їдучи у громадсько-
му транспорті, перебуваючи 
на ринку, та навіть в храмах 
пильнуйте гаманець та мо-
більні телефони. Не носіть 
смартфон в кишенях верх-
нього одягу. Стежте, щоб до 
вас ніхто не притулявся, не 
тримайте довго сумку від-
критою.

Оголошення про 
продаж дійної 
корови 44-річна 

жителька Тернопільського 
району розмістила на 
одному з сайтів. Покупця, 
як їй здалося, дочекалася. 
Та не думала, що той 
виявиться шахраєм.

Зі слів жінки, з невідомим, 
котрий зацікавився живим то-
варом, домовилися про все те-
лефоном. Той пообіцяв пере-
кинути гроші на картку, а зго-
дом приїхати за коровою.  Єди-
на умова – продавець мала по-
вернути йому «податок» - 2900 
гривень. Жінка не перейма-

лася, адже їй прийшло смс-
сповіщення, що обумовлена 
сума надійшла на банківську 
картку.  

 Приїхавши із села до облас-
ного центру, жителька району 
через термінал спочатку пере-
кинула гроші невідомому з кре-
дитної картки, а тоді вирішила 
полюбуватися кругленькою су-
мою, що їй надійшла за продаж 
корови. Але грошей там не було.

 Згодом продавчині пояснили: 
повідомлення про надходжен-
ня грошей – фейкове, надіслане 
воно не з банку, а з чийогось при-
ватного номера. Одразу переві-
рити баланс рахунку потерпіла 
теж чомусь не здогадалася.

 Поліцейські вкотре засте-
рігають не довіряти незна-
йомцям та будь-якій інформа-
ції, яку отримуєте з непереві-
реного джерела. А коли мова 
йде про гроші – будьте ще 
пильнішими.



№3 (339) / 22 січня-28 січня 2020 р. 7Наш ДЕНЬnday.te.uaНовини

Ольга
ЧОРНА.

Європарламент назвав 
найбільшу загрозу для ЄС

Росія є неминучою гібридною і кон-
венційною загрозою для Євросоюзу та 
його країн-членів. На цьому наголошу-
ється в ухваленій резолюції Європарла-
менту про імплементацію спільної зо-
внішньої та безпекової політики ЄС, пові-
домляє Укрінформ. «Європарламент від-
значає, що Росія є найбільш безпосеред-
нім джерелом гібридної і конвенційної 
(щодо застосування звичайних озбро-
єнь) загрози безпеці ЄС та країн-членів, 
що також активно намагається підірвати 
європейську єдність, незалежність, осно-
воположні цінності та міжнародні прави-
ла», - йдеться в резолюції. За нинішньо-
го режиму в Москві зміни в агресивній 
російській політиці неможливі, зазнача-
ється в документі. Європарламентарії за-
кликали країни - члени ЄС до зміцнення 
стійкості проти РФ та опрацювання дов-
готермінової стратегії щодо цієї країни 
на засадах стримування.

В Угорщині безпліддя 
лікуватимуть безкоштовно
В Угорщині від безпліддя лікувати-

муть безкоштовно. Такі заходи спрямо-
вані на подолання демографічної кризи. 
Смертність, що переважає народжува-
ність, та міграція, скорочують населен-
ня країни протягом останніх чотирьох 
десятиліть. За словами прем’єр-міністра 
Угорщини Віктора Орбана, народжу-
ваність має стратегічне значення. Тож 
уряд повинен витратити якомога біль-
ше грошей на підтримку сім’ї та дітей, 
пишуть іноЗМІ. Орбан також зазначив, 
що уряд розглядає питання звільнення 
від прибуткового податку жінок, які ма-
ють трьох і більше дітей.

В Австралії сотні тисяч риб 
загинули через попіл у воді

Сотні тисяч риб загинули в Австра-
лії після того, як зола зі згорілих рос-
лин була змита дощами в річки, пові-
домляє The Guardian. Місцеві рибал-
ки порівняли річки із «сумішшю рідкого 
пирога». «Вплив загибелі риби може від-
чуватися протягом наступних десяти-
літь, оскільки риби-довгожителі, такі як 
австралійський окунь, сильно постраж-
дали», - пише видання. Зазначається, 
що рибалки раніше не бачили, аби риба 
вмирала у таких масштабах. Це спостері-
гається в кожній річці східного узбереж-
жя Австралії, де тривали пожежі.

У світі зникає готівка: банкіри  
не знають, куди йдуть гроші
Хоча суспільство рухається до без-

готівкових розрахунків, популярність 
паперових грошей зростає. Банкі-
ри не знають, чому так відбувається. За 
оцінками, в світі циркулює приблизно 
1,7 трильйонів доларів США, пише Wall 
Street Journal. У 2017 році економіст Фе-
дерального резерву США Рут Джадсон 
заявив: 60 відсотків усіх американських 
доларів покинули межі країни. Це май-
же $900 млрд. В Бундесбанку оцінюють, 
що німці заховали 150 мрлд. євро. Банкі-
ри полюють за готівкою не лише з ціка-
вості. Їм слід знати скільки грошей дру-
кувати, щоб тримати курс стабільним. 
Забагато купюр призведуть до інфля-
ції, замало - до дефляції. Куди дівається 

готівка? Люди чимало грошей ховають. 
Так, в Австралії будівельники відкопали 
$140000. Поліція не знає, хто власник. А 
в Німеччині чоловік заховав понад 500 
тисяч євро в несправному водонагріва-
чеві. Коли бойлер відремонтували й за-
пустили - гроші згоріли. 

Заселитися в турецькі готелі 
стане складніше

Контроль за дотриманням закону 
про персональні дані посилили в Ту-
реччині. Це може ускладнити життя 
відпочиваючим, інформує Ukr.Media. 
Так, закон забороняє робити фото- та 
ксерокопії паспортів, запитувати у ту-
ристів номери банківських карт, мобіль-
них телефонів, збирати біометричні дані. 
Порушникам загрожують великі штра-
фи. У готельєрів і туроператорів Туреч-
чини посилення закону викликало не-
гативну реакцію. Дотримання бюрокра-
тичних норм ускладнить процес заселен-
ня найперше в невеликі бюджетні готелі, 
де працює небагато персоналу, а турис-
ти прибувають великими групами. Від-
почивальникам доведеться чекати, поки 
співробітник вручну набере всі необхідні 
дані в програму, або треба буде самим від 
руки заповнити кілька сторінок анкети.

Московія щорічно фінансує 
бойовиків «ЛНР» на 30 млрд. рублів

СБУ розкрила та задокументувала 
механізм прихованого фінансування 
Росією місцевої «влади» «ЛНР». Щоріч-
ний обсяг фінансування Росією «ЛНР» пе-
ревищує 30 мільярдів російських рублів, 
повідомляє пресслужба СБУ. «Оператив-
ники та слідчі спецслужби встановили: 
аби уникнути санкцій щодо банківсько-
го сектору, РФ створила на власній тери-
торії і в тимчасово окупованих районах 
Донбасу спеціальні фінансові установи. З 
2014 року, після введення в «ЛНР» тери-
торії рублевої зони, за їх допомогою Ро-
сія ввела механізм фінансування апара-
ту окупаційних органів влади», - йдеться 
у повідомленні. Для приховування пря-
мої фінансової підтримки фейкових уста-
нов в ОРЛО Росія залучила банк Півден-
ної Осетії, через який кошти з РФ потра-
пляють у так званий «держбанк ЛНР». 

Від смогу в столиці Польщі 
щодня вмирає четверо людей

У польській столиці, як і в інших 
містах, борються із забрудненим пові-
трям. Причини цього - різні. Якщо в Кра-
кові головною причиною смогу є опа-
лення будинків невідповідним паливом, 
то у Варшаві, на думку професора Ста-
ніслава Ґавронського з варшавської Го-
ловної школи сільського господарства, 
найбільше на якість повітря впливає 
транспорт. Як повідомляє Польське ра-
діо, щодня внаслідок смогу у Варшаві 
вмирає четверо осіб. Також у польській 
столиці частіше трапляється відчуття 
духоти, кашлю, свист у легенях та біль-
ше захворювань астмою і бронхітом. 

У Великобританії платитимуть 
фермерам, які захищають ґрунти

Уряд Великої Британії повернув на 
розгляд питання про захист грунтів, 
яке стало основною проблемою зако-
нопроекту про сільське господарство, 
повідомляє BBC News. Згідно з доку-
ментом, уряд обіцяє винагороджувати 
британських фермерів, які захищають 
ґрунт. У міністерстві визнали, що фер-
мери потребують більшого стимулу для 
ведення с/г таким чином, щоб залишати 
здоровий грунт для наступних поколінь. 
Наразі в ґрунті містить-
ся втричі більше вугле-
цю, ніж в атмосфері.

Українці назвали достатній 
рівень зарплати для нардепів

Українці вважають, що зарпла-
та депутатів Верховної Ради повинна 
складати 25334 гривні на місяць. Такі 
дані опитування компанії Research & 
Branding Group. На запитання, чи треба 
взагалі платити депутатам зарплати, 70 
відсотків українців відповіли ствердно; 
22 відсотки дотримуються протилежної 
точки зору; для 8 відсотків формулюван-
ня запитання виявилося складним для 
однозначної відповіді.

Війна на Донбасі: російські 
вбивці маскуються під місцевих

Російські снайпери почали маску-
ватися під місцевих жителів окупова-
них територій. Частина бойовиків повер-
нулася з курсів, які окупанти влаштували 
для покращення їх навичок, пише пре-
сслужба Міноборони України. «Команду-
вання російських окупаційних військ під-
силює передові позиції підрозділів 1 До-
нецьк і 2 Луганськ АК найманцями, які з 
початку цього року повертаються після 
закінчення курсів снайперів у навчальних 
центрах Південного військового округу 
ЗС РФ. З цих осіб окупанти формують мо-
більні снайперські групи, які при вико-
нанні завдань переміщаються уздовж лі-
нії розмежування на цивільних легкових 
автомобілях, видаючи себе за мирних жи-
телів», - йдеться в повідомленні.

В Україні можна купити партію 
за $50 тисяч

В Україні партії з документами про-
даються за $50 тисяч. Про це Gazeta.ua 
сказав голова Комітету виборців Украї-
ни Олексій Кошель. «Створення партій 
давно перетворилося на бізнес. Є «роз-
цінки», коли свідоцтво, печатка і ста-
тут коштують 50 тисяч доларів (1,1 млн. 
грн.). Фірми реєструють по кілька політ-
сил для перепродажу. Популярністю ко-
ристуються партії без скандалів і з ней-
тральними назвами. «Українські політи-
ки хворіють «генеральскою недугою»: 
полюбляють титули, гарні посади, на-
городи. Бізнесмени додають до своєї ві-
зитівки напис «лідер політичної партії», 
- каже експерт. «Живих» партій, які бе-
руть участь у різних виборах, мають сай-
ти, публічно працюють, не більше 50-60. 
Решта - мертві, які існують на папері. 

Наша країна заробляє  
на медичному туризмі

Україна торік заробила на медич-
ному туризмі $182 мільйони. За рік 
прийняла близько 65 тисяч пацієнтів із-
за кордону. За словами віцепрезидента 
Української асоціації медичного туриз-
му Ігоря Торського, у 2018 році для лі-
кування в Україну приїхали близько 60 
тисяч іноземців. «Медичні туристи поза-
торік витрачали в середньому $2500 за 
одну подорож, а в 2019-ому сума збіль-
шилась і склала близько $2800 за поїзд-
ку», - сказав Торський. Щодо географії 
в’їзного медичного туризму, до нас їдуть 
люди з Ізраїлю, Іспанії, Італії, Бахрейну, 
Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ, Казахста-
ну, Грузії та Узбекистану, пише видання 
«Діло». Пацієнти з інших країн їдуть до 
нас завдяки розвиненим репродуктоло-
гії, реабілітації, пластичній хірургії, сто-
матології, кардіохірургії та лікування 
хвороб зору. 

Українкам збільшують 
пенсійний вік

З 1 квітня пенсійний вік для жінок 
в Україні становитиме 59 років і 6 міся-
ців. З 1 квітня 2021 року - 60 років. Пен-
сійний вік для жінок на сьогодні визнача-
ється залежно від дати народження, пові-
домляє Пенсійний фонд. Зокрема, у цьо-
му році жінки, які народилися у період з 1 
жовтня 1960 року по 31 березня 1961-го, 
можуть вийти на пенсію після досягнення 
віку 59 років 6 місяців. А жінки, які наро-
дилися після 1 квітня 1961 року, можуть 
отримати пенсію за віком лише після до-
сягнення ними віку 60 років - у 2021-ому. 
Починаючи з 1 січня 2028 року, пенсія за 
віком буде призначатися незалежно від 
віку, якщо людина має 40 і більше років 
страхового стажу. Страховий стаж, що дає 
право на призначення пенсії за віком, у 
2020 році становить не менше 27 років. З 
кожним наступним роком він зростатиме 
на рік - до 35 років у 2028 році.

Тарифи на воду зростуть
У більшості міст України зростуть 

тарифи на водопостачання та водовід-
від, повідомляє 24 канал. Єдиного та-
рифу на воду в Україні немає. Ціна зале-
жить від області й навіть від міста. Відпо-
відно, підняття цін у містах відбувається 
незалежно одне від одного. Телеканал 
з’ясував у яких містах зростуть тарифи і 
на скільки. Більшість міст вже визначи-
ли або принаймні обговорюють конкрет-
ну ціну на тарифи на холодну воду для 
населення у 2020 році. Деякі міста перед-
бачають незначне підняття - на 10 відсо-
тків, як-от Луцьк. Натомість на жителів 
Києва, Житомира та Тернополя, ймовір-
но, очікує значне подорожчання. Зараз 
у Тернополі метр кубічний води коштує 
20,01 гривні. Ціна може зрости на 58,72 
відсотки й скласти 31,76 гривень. 

Наші заробітчани вибирають 
Європу попри попит в інших 

країнах
Більшість українців їдуть працюва-

ти до країн ЄС, незважаючи, що попит 
на працевлаштування є в усьому сві-
ті. Зокрема, у Канаді та США. Про це УНН 
розповів президент Всеукраїнської асо-
ціації компаній з міжнародного працев-
лаштування Василь Воскобойник. «Нові 
напрямки у працевлаштуванні за кордо-
ном будуть постійно відкриватися, бо ро-
бочі руки потрібні у різних країнах світу, 
в тому числі в Австралії, Канаді, США, Но-
вій Зеландії тощо. Але найлегше знайти 
роботу для більшості українців - у краї-
нах Європи. Тож більшість і надалі виби-
ратиме Польщу, Чехію та країни Балтії», 
- зазначив експерт. І додав: на черзі - Ні-
меччина.

The Economist: долар має 
коштувати 10 гривень

Видання The Economist опублікува-
ло рейтинг найбільш недооцінених ва-
лют у світі. Україна опинилася на 50 міс-
ці з 56 можливих. The Economist наводить 
дані за січень. В Україні бургер Бік-Мак з 
Макдональдсу коштує 57 гривень, а у США 
- 137 гривень (близько 6 доларів). Таким 
чином, курс української валюти недооці-
нений на 58,1 відсотка, порівняно з фак-
тичним обмінним курсом 23,90 гривень 
за долар. Британські економісти вважа-
ють: курс щодо купівельної спроможності 
повинен бути на рівні 10,05 гривень за до-
лар. Найбільш недооціненими валютами 
світу є грошові одиниці ПАР, Росії, Румунії, 
Туреччини, Азербайджану, Малайзії. Пере-
оціненими - швейцарський франк і нор-
везька крона. Індекс Біг-Маку розробило 
видання The Economist у 1986 році. Мето-
дологія розрахунку індексу базується на 
теорії паритету купівельної спроможнос-
ті, за якої валютний курс повинен зрівню-
вати вартість кошика товарів (у нашому 
випадку бургера) в різних країнах.

Україна Світ
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Разом із сином Олександром 
дбають і про соціальний 
розвиток сіл, де орендують 

землі. Не залишають без уваги 
звернення жодної людини. Мабуть, 
тому земля віддячує хліборобам 
гарними врожаями, а люди – 
повагою і доброю працею.  

У розмові Петро Іванович Пеляк вкотре 
наголошує, що найбільшим надбанням гос-
подарства є професійний трудовий колек-
тив, який протягом року успішно вирішу-
вав усі виробничі завдання і впору завер-
шив осінньо-польові роботи. Усі площі вио-
рані та підготовлений грунт під посіви яри-
ни. Тішить око озимина. Земля ж чекає вес-
ни, відпочиває, набравши животворчої во-
логи у напрочуд теплої грудневої погоди. 
Для весняного підживлення озимих та вне-
сення під посів ярих зернових сільгоспкуль-
тур достатньо закупили мінеральних до-
брив. Також підготовлена до весняних ро-
біт грунтообробна та посівна техніка і до-
поміжні агрегати, які справними стоять на 
машинному дворі.

Здійснені господарсько-підготовчі захо-
ди заклали надійне підгрунтя для одержан-
ня доброго урожаю у 2020 році. Запорукою 
цьому є і придбана високоефективна закор-
донна сільськогосподарська техніка.

У минулому році також провели бага-
то будівельних робіт, що зміцнили і розши-
рили матеріально-виробничу базу госпо-
дарства. Будівельна бригада під керівни-
цтвом Володимира Осніка на господарсько-
му дворі у селі Плотича ввела в дію зерно-
вий склад на 2,5 тис. тонн, що збільшило за-
гальну потужність одночасного зберіган-
ня готової продукції до 20 тис. тонн. Також 
збудували овочесховище для їдальні та за-
критий літній будинок відпочинку. Закін-
чили в адміністративному будинку всі вну-
трішні ремонтні роботи та облаштування 
офісних приміщень. Знадвору навколо ньо-
го упорядкували територію із сучасним ди-
зайном. У селі Будилові за кошти ФГ «Вікто-
рія-92» заклали основу спортивного комп-
лексу. Здійснили земляні та бетонні робо-
ти і змонтували металеві стовпи для огоро-
жі. Вкрили щебенем площу під міні-стадіон 
футбольного поля зі штучним покриттям 
та інші спортивні майданчики, котрі плану-
ють завершити у поточному році.

 Господарство минулоріч профінансу-
вало ряд соціально-культурних та благо-
дійних програм. Так, значні кошти були на-
правлені на проведення внутрішнього капі-
тального ремонту сільського клубу у Вікто-
рівці та художній розпис церкви Стрітення 
Господнього у селі Плотича, де чотири май-

стри малярної справи працювали в храмі 
протягом року і були на житлово-харчовому 
утриманні господарства. Також посильна 
матеріальна та фінансова допомога надава-
лася Олесинській церкві Зіслання Святого 
Духа на капітальний ремонт даху, іншим па-
рафіяльним громадам, закладам освіти, ме-
дицини, українським військовим, хворим.

Господарство постійно підтримує розви-
ток фізичної культури і спорту. Зокрема, у Ві-
кторівці та Плотичі уже традиційно щорічно 
«Вікторія-92» організовує святкування Дня 
села, проведення спартакіад, різних спор-
тивних турнірів, на які масово залучається 
сільська молодь та громадськість. Фінансо-
во підтримує молоді спортивні таланти. А ві-
кторівчани вже вкотре минулого року заво-
ювали звання «Краще спортивне село Тер-
нопільщини-2019» і вибороли право відсто-
ювати честь Тернопілля на Всеукраїнських 
спортивних змаганнях на звання «Краще 
спортивне село України-2020». 

Для забезпечення інформації політич-
них і громадських подій, новин усім праців-
никам господарства і сільчанам Вікторівки 
господарство передплачує районну, част-
ково регіональні газети,   фінансує видання 
книг місцевих авторів, енциклопедії, іншої 
краєзнавчої літератури.

Петро Іванович зазначив, що заверши-
ли 2019 рік з прибутком і рентабельністю, 
а це забезпечує вчасну виплату зарплати, 
розрахунок з пайовиками за оренду землі 
та відрахування платежів у державний бю-
джет, пенсійний та соціальні фонди, дозво-
ляє виділяти кошти на виробничі та соці-
альні програми. Надалі дивитися з оптиміз-
мом в майбутнє, щоб і новий рік, став для 
всіх нас роком зростання, добрих справ, но-
вих успіхів.

А з нагоди успішного завершення ви-
робничого року керівництво ФГ «Вікто-
рія-92» організувало для трудового колек-
тиву новорічне святкування. У затишному 
залі їдальні господарства звучали щирі ві-
тання та побажання. 

До речі, наприкінці року Петра Івано-
вича чекав приємний сюрприз. Його, ка-
валера двох орденів Святого Рівноапос-
тольного князя Володимира Великого 
ІІІ–ІІ ступенів, за заслуги з відродження 
духовності в Україні та утвердження Пра-
вославної Церкви Предстоятель ПЦУ, Бла-
женніший Митрополит Київський і всієї 
України Епіфаній нагородив орденом Архі-
стратига Михаїла II ступеня.  З чим парафі-
яльна громада Вікторівки Петра Івановича 
щиро привітала:

…Господь благословив святу вечерю,
Молитва в серці віддає тепло, 
Спів колядок підноситься під стелю, 
Христос Народився! Славімо Його!

Новорічно-Різдвяні свята, Богояв-
лення Господнє зі своєю урочистістю, 
Божим благословенням, окропленням 
цілющою йорданською водою не обми-
нули й Вікторівки та Плотичі. Слави-
ли Бога церковні хори у храмах, радісно 
дзвеніли колядки сільськими вулицями, 
в оселях і в офісі фермерського госпо-
дарства, зачаровували вертепні дійства. 
Своїм співом колядники несли світлу но-
вину про народження Спасителя, зичи-
ли людям у новому році здоров’я, миру 
та всяких гараздів. Немов ангелятка, ді-
тки несли колядками Різдво до кожної 
домівки, створюючи енергію загальної 
радості, очікування чогось надзвичай-
ного і світлого. А Водохреще наостанок 
залишило по собі пам’ятне різдвяне від-
луння і надію на кращу долю України.

Іван ДУФЕНЮК,
 член Національної 

спілки журналістів України.

Фермерське господарство 
«Вікторія-92», що у Козівському 
районі, очолює відомий аграрій, 
заслужений працівник сільсього 

господарства України Петро Пеляк. 
Справжній господар, людина,  

яка любить землю, шанує людей,  
які на ній працюють.

ЗЕМЛЯ ВІДДЯЧУЄ 
ГАРНИМИ ВРОЖАЯМИ,  

А ЛЮДИ – ПОВАГОЮ  
І ДОБРОЮ ПРАЦЕЮГолова ФГ “Вікторія-92” 

Петро Іванович Пеляк.

Заступник  
голови  
ФГ “Вікторія-92” 
Олександр Пеляк.

Зберігання технічних засобів на 
господарському дворі с. Плотича.

Їдальня для працівників 
господарства.

Реконструкція приміщення  
під зерновий склад для зберігання 
2.5 тис. тонн продукції, с.Плотича.

Паламар Плотичанського сільського храму 
Стрітення Господнього Іван Грицюк і бригадир  

ФГ “Вікторія-92” Михайло Мельник.
Адміністративний будинок центрального офісу  

ФГ “Вікторія-92” у селі Плотича.
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Гази беруть участь 
в переварюванні 
та просуванні їжі 

по кишечнику. Якщо зі 
здоров’ям все гаразд, 
то він просто їх не 
помічає. А от коли 
відбувається надмірне 
газоутворення - 
метеоризм, то на це 
варто звернути увагу.

Причини
Заковтування повітря під час 

їжі, запалення горла, куріння, наяв-
ність зубних протезів або брекетів, 
продукти харчування з великим 
вмістом клітковини, дисбактері-
оз кишечника, хвороби шлунково-
кишкового тракту, малорухливий 
спосіб життя, мала частка овочів і 
фруктів у раціоні, часті стреси, по-
гане пережовування їжі.

Варто звернути особли-
ву увагу, якщо відрижка і здут-
тя з’являються відразу після їди. 
Ці симптоми можуть вказувати на 
виразку шлунка або серйозне за-
палення в кишечнику. Надлишки 
газів можуть з’являтися від запо-
ру, тому так важливо від цього по-
збавлятися. Якщо метеоризм по-
стійно дошкуляє, то слід звернути-
ся до лікаря. Якщо газоутворення 

сильно не дошкуляє, то можна по-
лікуватися вдома. 
Засоби народної 
медицини

Перемогти здуття допоможе 
імбирний чай та страви з імбиром. 
Для чаю пряність наріжте. Покла-
діть у склянку. Дайте настоятися 5 
хвилин і пийте.

Натертим коренем приправ-
ляйте м’ясо, рибу, салат, гарнір з 
рису, можна додавати у випічку.

Ще один засіб - меліса. Зава-
ріть її, як чай. Додайте мед і лимон. 
Пийте невеликими ковтками після 
прийому їжі.

Заварюйте квітки ромашки, 
календули або звіробою, пийте як 
чай.

Народні цілителі рекоменду-
ють приправляти страви і салати 
свіжими листочками кропу. У ньо-
му є речовини, що проявляють ві-
трогінну, спазмолітичну, протимі-
кробну дію.

Приготуйте кроповий настій. 
Візьміть 25 г насіння кропу, подріб-
ніть. Заваріть 300 мл окропу. Дай-
те настоятися 30 хвилин, профіль-

труйте. Пийте настій по 100 
мл за 2 години до їжі.

Швидко усунути дис-
комфорт допоможе кар-
топляний сік. На голодний 
шлунок вранці приймайте по 100 
мл соку, після чого полежіть 20 
хвилин. Курс - 8-10 днів, потім 
слід зробити тижневу перерву і 
повторити лікування.

Протягом місяця приймайте 
такий настій: змішайте по 1 ч. л. 
м’яти, аніс, кмин, квітки ромаш-
ки. Візьміть 1 ст. л. суміші, залийте 
склянкою окропу. Дайте настояти-
ся 15 хвилин. Пийте по 100 мл кож-
ні 2 години. 

При запорах і захворюваннях 
печінки приготуйте настій коренів 
кульбаби: подрібніть 30 г коренів. 
Залийте склянкою звичайної води. 
Дайте настоятися 1 годину. Пийте 
по 50 мл 4 рази на добу перед при-
йомом їжі.
Як перемогти  
здуття при ПМС

У жінок перед критичними 
днями, поряд з перепадами на-
строю, спазмами і болем спо-

стерігається підвищене газоутво-
рення. Цей процес вважається ціл-
ком нормальним, причиною йому 
стає зміна гормонального фону.

Допоможуть відвари ромашки 
чи м’яти. Можна заварювати їх ра-
зом. На склянку окропу покладіть 
по 1 ч. л. цих трав. Дайте настоя-
тися хвилин двадцять. Процідіть і 
пийте.

До місячних випийте настій на-
сіння кропу - і ці неприємності обі-
йдуть вас стороною. Таким насто-
єм рятують від здуття навіть кри-
хітних дітей. 

До речі, щоб малюк не страж-
дав від коліків, матір, яка годує 
його грудним молоком, повинна 
відмовитися від тих продуктів, які 
призводять до метеоризму. Також 
гарно діє легкий масаж животи-
ка круговими рухами за годинни-
ковою стрілкою. Його треба вико-
нувати перед кожним годуванням. 
Після годування дитину треба три-
мати у вертикальному положен-
ні приблизно 10 хвилин. Рідше да-
вайте смоктати пустушки, щоб ма-
люк не заковтував повітря.

Які продукти варто 
виключити з раціону

Щоб зменшити неприємне 
здуття живота, потрібно повністю 
переглянути свій раціон харчуван-
ня. Варто виключити з меню капус-
ту, бобові, квасолю, огірки, редис, 
молоко, квас, виноград. Обмежи-
ти споживання солі. Солити мож-
на вже готову страву. Повністю ви-
ключити мариновану, солону, коп-
чену їжу, щоб не затримувати рі-
дину в організмі. Зменшити спо-
живання солодощів, цукру. Виклю-
чити алкоголь, газовані напої, але 
пити 2 л води в день. 

Не можна переїдати. Намагай-
теся їсти невеликими порціями 5-6 
разів на день. Не можна запивати 
їжу водою і їсти лежачи.

Цілющі краплини 

народної медицини

Жовті очі 
Багато хто чув, що при гепати-

ті стають жовтуватими білки очей 
і поверхня шкіри. Однак цій озна-
ці часто також не надається значен-
ня. Але, дійсно, жовтушність шкі-
ри і білків очей може бути ознакою 
проблем з печінкою. Не обов’язково 
це говорить про гепатит. Також не 
обов’язково гепатит супроводжуєть-
ся цим симптомом – легкі форми не 
можуть провокувати появу жовтого 
відтінку шкіри і очей. Але в більшос-
ті випадків нездоровий жовтий колір 
очей – це привід бити тривогу і бігти 
перевіряти печінку. 

Причина жовтизни в тому, що пе-
чінка переробляє білірубін – ця суб-
станція жовтого кольору. При нор-
мальній роботі органу він виводить-
ся з організму. А якщо проблеми з пе-
чінкою, що рівень білірубіну зростає, 
що і призводить до того, що білки 
жовтіють. У крайніх випадках може 
жовтіти і шкіра.
Постійний свербіж –  
проблема всередині?

Прийнято вважати, що шкір-
ний свербіж – це проблема, викли-
кана якимось зовнішнім подразни-
ком. Це може бути реакція на занадто 
агресивне сонце або на який-небудь 
алерген. Крім того, вважати винуват-
цем свербежу прийнято синтетичний 
одяг. Насправді, причина може бути і 
всередині. Зараз проводяться дослі-

дження, щоб встановити, як проблеми 
з печінкою можуть провокувати роз-
дратування на шкірі. Імовірно, причи-
ни в солях, що містяться в жовчі.

Жовч – це субстанція, яка виро-
бляється печінкою. При нормаль-
ній роботі органу вона необхідна ор-
ганізму і не дратує внутрішні орга-
ни людини. При цьому, у людей з 
первинним жовчним цирозом жовч 
може накопичуватися в організмі. 
Як наслідок, може з’явитися свербіж. 
Однак, виявити причину може тіль-
ки досвідчений лікар. Варто зазна-
чити, що перш, ніж виявити пробле-
ми з печінкою, варто виключити всі 
інші можливі проблеми, які все-таки 
є більш поширеними причинами. Але 
у випадку, коли першоджерело свер-
бежу знайти неможливо, варто заду-
матися про перевірку печінки.
Хронічна втома 

Вже довгий час лікарі б’ються над 
вирішенням проблеми хронічної вто-
ми. Ця недуга може з’являтися в різ-
них формах, в різному віці й у різних 
людей. При цьому, головні ознаки в 
тому, що людина не може відпочити і 
навіть після повноцінного сну та від-
починку почувається млявою. 

Хронічна втома практично за-
вжди є ознакою тих чи інших про-
блем в організмі. Щоб позбутися від 
цієї проблеми, варто шукати першо-
причину. В тому числі, важливо пе-
ревірити стан внутрішніх органів. Та-
кож варто перевірити печінку. Пору-

шення в роботі цього органу може 
пригнічувати загальний стан орга-
нізму, впливати на гормональний 
фон і викликати як наслідок хроніч-
ну втому та інші, здавалося, психоло-
гічні недуги. 

Занадто багато пити 
небезпечно

Всі радять пити якомога біль-
ше води. Цей лозунг став буквально 
ключовим у всіх лікарів і дієтологів. 
А, між тим, не завжди надмірна спра-
га – це добре. Зрозуміло, що в спеку 
людина буде пити більше, крім того, 
захочеться пити більше під час спор-
тивних тренувань. Однак, якщо лю-
дині хочеться пити більше без всякої 
на те причини, то це привід для за-
непокоєння. По-перше, це може бути 
ознакою цукрового діабету. По-друге, 
це може говорити про порушення в 
роботі печінки. Особливо це стосу-
ється тих, хто любить вживати алко-
голь. У цьому випадку печінка змуше-
на завжди працювати в дуже інтен-
сивному режимі. Це може викликати 
відчуття сильної спраги. Щоб уник-
нути небезпеки, вам потрібно відмо-
витися від зловживання спиртними 
напоями і змінити свій спосіб життя 
на більш усвідомлений. Також вар-
то перевірити роботу органу, оскіль-
ки спрага може говорити про серйоз-
ні зміни в структурі печінки, які мо-
жуть вимагати вже медикаментозно-
го втручання.

Шипшина міс-
тить безліч 
корисних ре-

човин. Зокрема, відвар 
із плодів рекоменду-
ють жінкам, які страж-
дають від циститу. 

Його можна застосову-
вати навіть тривалими кур-
сами. Основна перевага чаю 
з шипшини, рецепт яко-
го ми підготували, у його 
м’якій, але ефективній ан-
тибактеріальній дії. Засіб 
бореться тільки з патоген-
ною мікрофлорою, не впли-
ваючи на корисні бактерії. 

Чай із шипшини при 
циститі сприяє активізації 
виведення сечі, що важли-
во для лікування захворю-
вання. А високий вміст ві-
тамінів, особливо вітаміну 
С, мікроелементів, дубиль-
них речовин дозволяє зміц-
нити захисні функції орга-
нізму.

Щоб правильно зава-
рити чай з ягід шипшини, 
не варто використовувати 
окріп: вода повинна охоло-
нути до 85–90 градусів. Це 
сприяє максимальному збе-
реженню користі плодів.

ПОТРІБНО: висуше-
ні плоди шипшини -1 ст. л., 

висушена трава м’яти - 1 ч. 
л., вода - 0,5 л.

ПРИГОТУВАННЯ: по-
дрібнити ягоди шипши-
ни.  У підготовлену єм-
ність засипати шипшину і 
м’яту.  Воду довести до ки-
піння і дати охолонути 
на 10–15 градусів. Залити 
шипшину і м’яту водою. За-
лишити на 30–40 хвилин 
настоюватися. Відцідити. 
У період загострення пити 
по 150 мл напою 4 рази на 
день.

Вживання чаю чинить 
знеболювальну дію. При-
скорює одужання, завдяки 
підвищенню імунітету. До-
помагає полегшити стан 
при гострому захворюван-
ні. Попереджує рецидиви у 
разі профілактичного вжи-
вання при хронічному цис-
титі.

Чай із ШИПШИНИ 
допоможе жінкам 

Вчені назвали п’ять ознак того, 
що у вас проблеми з печінкою
Проблеми з печінкою турбують багатьох людей. Це 

пов’язано з неправильним харчуванням і шкідли-
вими звичками. Печінка - один з тих органів люди-

ни, що швидко відновлюється. Достатньо дбайливо ста-
витися до нього і не надмірно навантажувати. Відмовив-
шись від жирної їжі, шкідливих звичок і зробивши хар-
чування дробовим, можна досягти чудес – вже скоро пе-
чінка «прийде в себе». Однак, іноді у людини можуть 
бути проблеми з цим органом навіть у випадках, коли 
вона не здогадується про це. Ми вирішили з’ясувати, як 
же дізнатись, що ваша печінка потребує уваги.

Як позбутися від здуття живота в домашніх умовах
Що стає причиною неприємних відчуттів  

і які є способи лікування - читайте далі 

шлунок вранці приймайте по 100 
мл соку, після чого полежіть 20 
хвилин. Курс - 8-10 днів, потім 
слід зробити тижневу перерву і 

Протягом місяця приймайте 
такий настій: змішайте по 1 ч. л. 
м’яти, аніс, кмин, квітки ромаш-
ки. Візьміть 1 ст. л. суміші, залийте 

Що стає причиною неприємних відчуттів 
і які є способи лікування - читайте далі 
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Трохи дивне для 
їхнього села ім’я 
також вибрав 

Степан. Десь почув. 
Сподобалося. Коли 
маленька народилася, 
Степан уже був 
другокласником.  

Характери в брата й сестри 
були різні. Степан - спокійний, 
добряк. Любава - гостра на язик, 
запальна. Що її - те її. Якщо хтось 
пригощав дівчинку смаколи-
ком, з братом не ділилася. 

- Це тобі треба було хлоп-
цем народитися! - сварила ма-
тір Любаву. - За що ти знову 
штовхнула Василька? З сусі-
дами треба добре жити. А ти... 
Скоро його батьки гніватися 
почнуть.

Дівчина відповідала мов-
чанням. А потім підстерігала 
свого однолітка, аби «відплати-
ти» за те, що поскаржився... 

Додалося батькам клопоту, 
коли донька пішла до школи. 
Ще місяця не провчилася, а вже 
вчителька нарікала. 

- Яка ж ти досада! - шпетили 
Любаву. - Що з тебе виросте?

Єдине, що втішало, Любава 
добре вчилася. 

...Степан закінчив ветери-
нарний технікум. Сестра брала 
брата на кпини:

- Краще б ти людей лікував, 
а не тварин. Це брудна робота.

- Нічого ти не тямиш, - за-
хищав свою професію Степан. 
- Тварини все відчувають, ро-
зуміють і можуть бути вдячні 
не гірше за людей. От, напри-
клад...

- Досить, досить... Бо скоро 
договоришся до того, що тва-
рини розмовляти вміють. 

- Звісно, вміють. По-своєму...
Любава вступила до педу-

чилища. Не встигли Катерина 
з Остапом натішитися. Спершу 
занедужав чоловік. Трохи по-
був у лікарні й відійшов У селі 
казали: надірвався від роботи. 
Господарку вибудував. Гарував 
і вдень, і вночі. 

Катерина тужила за Оста-
пом. Добрим був. Навіть словом 
не зобидив. Через тугу почали 
дошкуляти болячки, які прича-
їлися до пори, до часу. А тут ще 
й колгосп «розвалився». Ферму 
почали розтягати.    

Змарніла, зовсім подалася 
Катерина.   

- Степане, синку, пильнуй за 
Любавою, - просила. - Ти знаєш 
її натуру. Якщо треба - спини. 
Коли треба - допоможи. Ти ж 
старший. Та й собі дівчину зна-
йди. Одружися. 

- Добре, мамо. Але, що це ви 
кажете так, наче... 

- Знаю, сину, що кажу. То обі-
цяєш дбати про сестру?

- Обіцяю...
Любава крутила братом, як 

хотіла. То обновку випросить. 
То грошей.

Якось завела розмову:
- Чула, ти з Оксанкою Марко-

вою почав зустрічатися. Та вона 
до міста на роботу їздить. Дума-
єш, там нікого не має? 

- З нашого села багато хто в 
місті працює. То й що? 

- А те, що її наші хлопці оми-
нають. Бо на тому заводі, де 
працює, не з одним шури-мури 
крутила.

- Звідки ти знаєш?
- Від дівчат чула. Оксанка 

сама хвалилася.   
- Справді?
Степан сестрі повірив. Лю-

бава потай раділа. Їй не до впо-
доби, що в братовому житті 
може з’явитися кохана дівчи-
на. Він одружиться. Приведе її 
до батьківської хати. І дбатиме 
не про неї, Любаву, а про свою 
дружину. 

- Ні, ні! - мовила сама до себе. 
- От, коли вийду заміж, тоді хай 
що хоче робить. 

То ж з Оксаною в Степана не 
склалося. 

Коли почав зустрічатися з 
Ніною із сусіднього села, Лю-
бава знову втрутилася в брато-
ву долю. Тоді там новий завклу-
бом з’явився. А Ніна в бібліоте-
ці працювала. От і пішли чут-
ки, мовляв, Ніна не може вибра-
ти між ветеринаром та завклу-
бом. Сусідка відкрила «таємни-
цю» Степанові. Не зі зла. Тіт-
ка Надя Степана поважала. І за 
його доброту. І за те, що худоби-
ні, коли треба, допомагав. Шко-
дувала, що без батька-матері 
залишився. 

- Плітки то все, - махнув ру-
кою Степан. 

- Не знаю, не знаю... Дуже ти 
довірливий. А кажуть...

- От і запитаю Ніну, що ка-
жуть. 

Степан завів з дівчиною 
мову про завклуба, коли в тої 
настрій був на нулі. Від район-
ного керівництва за щось пере-
пало. 

- А я не думала, що ти всякі 
дурниці слухаєш! - випалила у 
відповідь. - Тихий, добрий... Та 
всі однакові. Правду кажуть: в 
тихому болоті...

Ніна таки згодом вийшла за-
між за завклуба. А той неабия-
ким гулякою виявився. Скільки 
разів пошкодувала, що на Сте-
панові тоді злість зігнала. А Лю-
бава зловтішалася:

- Бачиш, братику...
Любава закінчила навчання. 

Влаштувалася в місті на роботу. 
Знайшла нареченого. 

- Степане, я заміж виходжу! 
Ну, радій, радій за мене! Ми-
рослав... він такий... він найкра-
щий. Ми розпишемось. Органі-
зуємо вечірку. От, тільки...

- Грошей треба? Я допомо-
жу. Не хвилюйся. Головне, аби 
ти щасливою була. 

- А то правда, що Лідка, та, 
що свого пияка ледве позбула-
ся, на тебе око поклала?  

- Та ні. В них теля чогось на-
їлося. Ледве врятував. Ліда з 
донькою приходили віддячити. 
І малина в нас зародила рясно. 
То я сказав, хай приходять, ла-
сують.  

- Нового батька своїй малій 
шукає? Ну-ну...

Любава зустріла Ліду випад-
ково, коли йшла на автобусну 
зупинку. 

- Чула, ти до мого брата за-
частила? 

- Відчепися, Любаво. Ти ж не 
дасиш Степанові ні з ким жити. 
Всі знають - крутиш ним, як ци-
ган сонцем. Інший вставив би 
тобі мізки. А Степан добрий. І 
це ти плітки разом зі своєю по-
другою розпускала. Вона Ніні 
зізналася. Певно, Степан і духом 
не відає про твої витребеньки. 
Пора йому очі відкрити. 

- Не смій лізти в нашу роди-
ну.   

- Нема в тебе совісті, Люба-
во. Таких братів зараз не бага-
то знайдеться. А з Степаном 
я таки побалакаю. Що ти мені 
зробиш?!  

...Коли почали їхати на за-
кордонні заробітки, подалася 
й Любава з чоловіком. Сестра 
дуже рідко давалася чути. А до-
дому взагалі не приїжджала ро-
ками. Не зізнавалася, що вирі-
шили назавжди осісти на чужи-
ні. Степан дізнався, коли шва-
грові батьки розповіли. Радів за 
сестру і сумував водночас. Пові-
яло самотністю...  

І от нарешті Любава з чоло-
віком з’явилися в селі. На гар-
ній машині. Сестра модно одяг-
нена. Гарно виглядала. 

- Як ти тут, братику, жи-
веш? - запитала. - Може, якась 
молодиця голову закрутила? 
Жартую. А тепер про серйоз-
не. Я що маю сказати... Бать-
ківська хата нам обом нале-
жить. Правда?

- Ну, так...
- Тож буде справедливо, 

якщо ти сплатиш нам... мені 
хоча б частину її вартості. Не 
думаю, що в селі дорога неру-
хомість. 

- Я не знаю, кільки коштує 
наша хата, - хриплим від хвилю-
вання голосом відповів Степан.

- Може, в сільській раді зна-
ють? Чи де там ще?

- Не треба нічого запитува-
ти. Сорому не оберешся. Що на-
збирав - те й віддам.

Степан дістав гроші. Зали-
шив собі кілька купюр. Решту 
простягнув сестрі. 

Любава перерахувала свою 
«частку». Задоволено усміхну-
лася. Заховала в сумочку. 

- Зовсім забула. Ми тут тобі 
подарунки привезли. Макаро-
ни, соус, оливки... Хоча, попро-
буєш...

Дістала з машини торбинку. 
- Залишитесь ночувати? - за-

питав Степан. - Я щось приго-
тую.  

- Та ні. У нас ще купа справ. 
І ми ненадовго приїхали. Якось 
іншим разом. 

Любава з чоловіком сіли в 
автівку. Поїхали...

Степан не міг оговтатися. 
Згадав про сестрині пода-

рунки. Гукнув сусіда: 
- Василю, йди-но сюди! Тут 

Любава з чоловіком приїжджа-
ла. Привезла от... Пригощайся. 

- Що? Приїхали і одразу по-
їхали? 

- Справи в них. Невідкладні...
Сонце котилося до захо-

ду. Степан обійшов господарку. 
Зготував картоплю зі шкварка-
ми. Налив горня кислого моло-
ка. Але так і не торкнувся вече-
рі. Не виходила з голови Люба-
ва. І пригадалася колишня роз-
мова з Лідою. Він пропустив 
мимо вух її слова. А дарма... 

Ольга ЧОРНА.
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Коли Настя приєдна-
лася до колег, вечірка 
була саме в розпалі. За-

хмелілі співробітники, гуч-
на музика, безглузді розмо-
ви – все це дратувало її і, хоч 
тільки-но прийшла, виника-
ло бажання якнайшвидше 
втекти звідси.

Посидівши за столиком ще 
якихось десять-п’ятнадцять хви-
лин, дівчина вирішила непомітно 
зникнути, піти, як мовиться, по-
англійськи – не прощаючись.

У той день усе йшло шкере-
берть. Зранку кава збігла на плит-
ку, потім, зібравшись на корпо-
ративну передноворічну вечірку, 
вже з вулиці повернулась додому, 
згадавши про невимкнену прас-
ку. Вдома, перечепившись через 
кота, порвала нові колготки. Вже й 
не думала їхати, та коліжанка Таня 

все надзвонювала й надзвонюва-
ла: «Де ти? Довго ще? Тут так ве-
село!»

Зібралась таки. Приїхала. Та ні-
якої радості з того не отримала. 

- Краще б я вдома сиділа, - по-
думала Настя.

Коли дівчина, здавалось би, не-
помітно підійшла до вхідних две-
рей ресторану, незрозуміло звідки 
взявшись, поперед нею стояв ко-
лега з іншого відділу їхньої фірми. 
Він ледве на ногах тримався. Коли 
заговорив до Насті, її мало не зну-
дило – від нього тхнуло горілкою, 
мабуть, змішаною зі ще всіляки-
ми іншими міцними напоями. Бру-
тально і нахабно чоловік потягнув 
її за рукав куртки. Настя відштов-
хнула його з усієї сили і за яки-
хось декілька секунд він незграб-
но впав на підлогу.

Поки не встиг оговтатися і 
встати на ноги, Настя чимдуж ви-
бігла з ресторану і почала вголос 
лаяти себе.

Від важливого монологу її ви-
вів веселий і безтурботний сміх 
хлопця, що, очевидно, чекав на ту 
ж маршрутку, що і вона.

– Не думав, що дівчата такі са-
мокритичні, - весело розпочав він 
розмову.

Настя знітилася. У такому по-
риві гніву та люті й забула, що 

вона тут – не одна. Але, здається, 
усім людям, що стояли поряд, було 
байдуже до неї. Ніхто не звернув 
на неї уваги, окрім цього молоди-
ка. Всі інші жили у світі своїх пере-
живань, планів і думок.

Настя не мала ані найменшо-
го бажання підтримувати розмо-
ву з незнайомцем. Тим паче, що 
якраз під’їхала маршрутка. Вона 
пройшла до кінця салону марш-
рутного таксі, а хлопець, пропуска-
ючи вперед усіх жінок, дітей, а та-
кож нахабних чоловіків, ледь вміс-
тившись, стояв біля самісіньких 
дверей.

День невдач і поганого на-
строю добігав до завершення. На-
стя не шкодувала, що втекла з ве-
чірки. І нахабному співробітнику, 
який постійно напідпитку чіпляв-
ся до неї, також дісталось по за-
слузі. Настя приготувала для себе 
вечерю, заварила міцного чаю і, 
смачно поївши, пішла додивля-
тися улюблений фільм. Завтра їй 
рано вставати, бо їде на всі різдвя-
ні свята до батьків у село. Її сумка 
вже декілька днів як спакована і 
чекає на мандрівку.

Зранку Настя, добре переко-
навшись, що нічого не залишила 
в розетці, вимкнула конфорки у 
плиті і перекрила воду, відправи-
лася на автовокзал. Зручно вмос-

тившись у кріслі автобуса, незчу-
лася, як задрімала.

– Біля вас не зайнято? – пере-
рвав її дрімоту запитанням незна-
йомець.

– Ні, сідайте, – відповіла.
Тільки-но він посміхнувся, На-

стя побачила у цьому чоловікові 
вчорашнього незнайомця, якого 
так розвеселив її монолог. Він, схо-
же, також упізнав дівчину. Його ла-
гідна і приязна усмішка заохочу-
вала до спілкування. Тим паче, що 
їхати їм ще довго.

Розговорились. Виявилося, що 
їдуть вони до одного села: Настя – 
до батьків, а її новий знайомий Ар-
тем – до друга і однокурсника, до 
речі, Настиного сусіда.

Приїхали до села вже надвечір. 
Артем доніс Настину сумку аж до 
її хвіртки. На тому й попрощалися.

Друг не зустрів Артема, бо за-
хворіла його бабуся, тож поїхав до 
райцентру по ліки. Коли повернув-
ся, то Артем вже чаював із його ді-
дусем.

– Вибач, друже, не зміг тебе зу-
стріти, – ще з порога мовив Тарас, 
Настин сусід.

– Та, нічого. Мені дорогу пока-
зала ваша сусідка Настя, – із загад-
ковим поглядом повідомив друг. 
– Розкажи мені про неї. Яка вона?

Тарас розповідав, що Настя на-

вчається заочно і заодно працює, 
допомагає стареньким батькам, 
у яких вона – єдина пізня дитина. 
Настя є однолітком Тараса й Арте-
ма.

Артем довго не міг заснути тієї 
ночі. Щось таємниче і незвичайне 
крилося у новій знайомій, яка за-
полонила всі його думки.

– Тарасе, запросімо сьогодні 
Настю з нами зустрічати Новий 
рік, – запропонував вранці Артем 
другові.

– Добре, але телефонуватимеш 
ти, – підморгнув Тарас. – Записуй її 
номер мобільного.

Артем запам’ятав цей номер з 
першого разу. Він дуже хвилював-
ся, перш ніж зателефонувати, так, 
наче від цієї розмови залежить 
його подальша доля. Та, врешті, 
наважився.

– Я не проти, тільки допоможу 
батькам по господарству, – пролу-
нало на тому кінці дроту.

– І я допоможу, – вдягаючи на-
швидкоруч теплий одяг, вже ви-
мкнувши телефон, радше сам до 
себе сказав хлопець. Він не міг ні-
чого пояснити, та відчував, що ця 
дівчина займе важливе місце в 
його житті. Бо його серце, здаєть-
ся, вона вже заполонила…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Сокровенне Струни серця

Селом ішов 
зажурений 
Святвечір
Селом ішов зажурений 

Святвечір.
Вдивлявся в вікна опустілих хат.
Кого ж він обійматиме за плечі,
Як вже нема кому святковий лад
Навести в пустках... 

Розлетілись діти,
І відійшли у засвіти батьки.
Нема кому Святвечору радіти
На тих подвір'ях, де колись санки
З горбка малечу везли у замети,
А в стайнях батько сіно 

розкладав.
І мак в макітрах мами 

вміли терти,
Витав в повітрі запах 

різних страв.
Де за вечерею смачною гомоніли
Батьки і діти, бабці, дідусі.
Простим речам там від душі 

раділи.
І де ж тепер поділися усі?..
Де ті усміхнені старенькі бабці,
Що теревенять з внуками собі?
Ті пампухи і калачі на лавці,
І метушня та гомін у дворі?
Лиш пустки й тиша - 

все, що залишилось
У наших селах і людських дворах...
Дай,  Боже, лиш, 

щоби не розгубились
Любов, повага, радість у серцях.
І якщо є приїхати до кого
В те малолюдне 

непривабливе село,
То поспішіть, щоб не жаліти 

того,
Як не буде провідати кого.
І навіть якщо там самотня 

пустка,
Приїдьте в ті обійми тишини!
Нам варто пам'ятати: 

хто ми й звідки,
Щоб залишатись справжніми 

людьми!

*      *       *
Відкриває нову сторінку
Новий рік у моїм житті,
І біжить без перепочинку...
О, Ісусе, у цій біготні
Поможи бути близько з Тобою
В горі, в радості, в кожнім дні.
Як боротимусь із журбою
В колі близьких і на самоті
Поможи не забути про Тебе.
Моє щастя в Твоїх руках.
Я ніщо, порошинка без Тебе.
Нехай завжди у моїх очах
Буде небо моє заповітне,
А у серці - Твої слова.
Знаю я, що життя непривітне,
Але хай ця сторінка нова
Буде писана почерком неба.
Довіряю усе Тобі.
В новім році мені лиш треба
Того щастя, яке в Христі!

Оксана ГУДЗЬ.

Були брат 
і сестра...

Сусідка його друга

Братик Степанко та сестричка Любава. 
Так їх в селі називали, коли були дітьми. 
Степан був для Любави старшим  
братом і нянькою. Доглядав малу,  
коли батьки були на роботі. Катерина  
на фермі дояркою працювала.  
Остап був трактористом.

гніздечкоСімейне

Життєві сюжети

На фото Івана ПШОНЯКА: 
церковний хор храму  
Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ.  
(с. Звиняч Чортківського району).

Хай на крилах віри лине коляда,
Хай щоденно в дім ваш сонце загляда.
Будьте ж ви здорові, діти і батьки.
Вам усім бажаєм щастя на віки!



№3 (339) / 22 січня-28 січня 2020 р. Спорт12 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

*     *     *

Українська легкоатлетка 
Ярослава Магучіх встановила 
новий молодіжний світовий 
рекорд у стрибках у висоту в 
закритих приміщеннях. На ме-
моріалі Олексія Дем’янюка у 
Львові вона перемогла із ре-
зультатом 2.01 см. Таким чи-
ном, Ярослава встановила сві-
товий рекорд серед спортсме-
нок до 20 років і повторила ре-
корд України у закритих при-
міщеннях, який на чемпіона-
ті світу-2008 встановила Віта 
Паламар. Крім цього 18-річна 
Магучіх показала найкращий 
результат світового сезону у 
закритих приміщеннях.

*     *     *
Українська Прем’єр-ліга 

опублікувала дати і час стар-
ту матчів 19-го туру чемпіо-
нату України. Цим туром від-
новиться сезон після зимової 
перерви.

19-й тур
22 лютого, субота
14:00 “Маріуполь” (Маріу-

поль) — “Зоря” (Луганськ)
14:00 “Карпати” (Львів) — 

“Дніпро-1” (Дніпро)
17:00 “Олімпік” (Донецьк) 

— “Львів” (Львів)
23 лютого, неділя
14:00 “Олександрія” (Олек-

сандрія) — “Колос” (Ковалів-
ка)

17:00 “Динамо” (Київ) — 
“Ворскла” (Полтава)

17:00 “Шахтар” (Донецьк) 
— “Десна” (Чернігів)

*     *     *
Чистий прибуток донецько-

го “Шахтаря” у 2018-му році 
склав 42 млн. євро, що є шостим 
показником серед усіх європей-
ських клубів. Найприбуткові-
шим у минулому році був фран-
цузький “Монако” - 179 млн. 

євро, англійські “Тоттенгем” і 
“Ліверпуль” заробили “чистими” 
- 127 і 120 млн. євро відповідно.

*     *     *

Українка Даяна Ястрем-
ська поступилася першій ра-
кетці світу австралійці Ешлі 
Барті у фіналі турніру Жіночої 
тенісної асоціації в Аделаїді. У 
вирішальному матчі турніру 
серії Premier з призовим фон-
дом $782,9 тис. Ястремська 
програла з рахунком 2:6, 5:7.

Тенісистки провели на кор-
ті півтори години. Це була дру-
га зустріч суперниць, в якій 
українка зазнала від австра-
лійки другої поразки. 19-річ-
на українка вперше у кар’єрі 
грала у фіналі турніру се-
рії Premier. Завдяки успішно-
му виступу Ястремська підні-
меться на 21-е місце світового 
рейтингу.

*     *     *
УЄФА хоче реформувати Лігу 

чемпіонів. Зокрема вона планує 
збільшити кількість матчів на 
першому раунді турніру та зро-
бити 8 груп по 6 команд, або 6 
груп по 6 команд, щоб додати в 
розклад по 4 додаткові гри. За-
раз команди змагаються у 8-ми 
групах по 4 команди.

Як альтернатива розгляда-
ється запровадження другого 
групового етапу за участю 8-х 
чвертьфіналістів, розділених 
на 2 групи по 4 команди, які 
визначатимуть півфіналістів.

*     *     *
Біатлон. 5-й етап Кубка сві-

ту. Рупольдинг, Німеччина (15 
- 19 січня):

15.01. Джима фінішувала у 
ТОП-30 в спринті.

16.01. Прима та Підручний 
у ТОП-10 в спринті.

17.01. Збірна України фіні-
шувала шостою у жіночій ес-
тафеті.

18.01. Збірна України фіні-
шувала восьмою в чоловічій 
естафеті.

19.01. Фуркад виграв гонку 

переслідування. Підручний не 
фінішував.

19.01.  Екгофф виграла гон-
ку переслідування. Джима не 
фінішувала.

*     *     *

Всесвітня боксерська рада 
(WBC) оновила свої рейтинги 
у всіх вагових категоріях.

Сергій Дерев’янченко під-
нявся ще на один рядок та 
став першим у рейтингу се-
редньоваговиків.

Олександр Усик піднявся 
на один щабель і вже посідає 
2-ге місце. Також відзначимо 
підняття на один щабель Сер-
гія Богачука у першій серед-
ній вазі – 12-й.

Зауважимо, що воло-
дарем титулу WBC у вазі 
Дерев’янченка є Джермалл 
Чарло із США.

*     *     *

Федерація легкої атлетики Тер-
нопільської області відзначила кра-
щих спортсменів, тренерів та парт-
нерів за підсумками роботи у 2019 
році. 

Перше місце у рейтингу кращих 
тренерів області посів Іван Панасюк 
(Тернопільська ОДЮСШ із літніх ви-
дів спорту). Друге місце зайняла 
Ольга Стефанишина (Тернопільська 
ОДЮСШ), а третє – Євген Кармелюк 
(ДЮСШ Тернопільського району).

Найкращими серед наставни-
ків дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл стали Галина Шмуляєва з Тер-
нопільської ОДЮСШ, Микола Голо-
вацький із Бучацької ДЮСШ і Бог-
дан Дуда (Тернопільська ОДЮСШ). 

Також було відзначено і трене-
рів, чиї вихованці успішно виступи-
ли торік під час всеукраїнських зма-
гань, зокрема, заслуженого тренера 
України Михайла Васірука, Володи-
мира Небельського, Олену Климен-
ко, Володимира Дуду.

Звання «Кращий легкоатлет Тер-
нопільської області у 2019 році» 
отримав  майстер спорту Іван Пана-
сюк (обласна ШВСМ). Титул «Краща 
легкоатлетка Тернопільської облас-
ті у 2019 році» здобула Оксана До-
линчук (Більчак) – вихованка Збо-
рівської ДЮСШ, тренер Володимир 
Небельський, обласна ШВСМ.

Відзначені званням кращих се-

ред молоді до 23-років Олександр 
Шилівський (штовхання ядра) і 
Христина Стефанишина (стрибки у 
висоту), серед юніорів - Владислав 
Кравчук, серед юнаків - Ігор Висо-
цький і серед дівчат - Тетяна Когут.

*     *     *
Волейболістки тернопільської 

«Галичанки» у третьому етапі наці-
онального турніру здобули дві пе-
ремоги та поразку. Суперницями 
тернополянок були волейболістки з 
Кам’янського “Прометею”, вінниць-
кий “Білозгар-Медуніверситет”, а 
також чернігівський “Університет-
ШВСМ”. У перший ігровий день “Га-
личанка” поступилася “Прометею” 
3:0. Але два наступні матчі – вигра-
ла. З рахунком 3:1 наші дівчата пе-
ремогли “Університет”, а на останок 
розібралися з вінничанками – 3:0. 
Відтак перше та друге місця у цьому 
квартеті посіли представниці “Про-
метею” та “Галичанки”, які отрима-
ли путівки до Фіналу чотирьох Куб-
ка України. У вирішальних матчах 
на них очікує протистояння з юж-
ненським “Хіміком” та запорізькою 
“Орбітою”.

Як повідомили у Федерації во-
лейболу України, півфінальні пари 
суперників стануть відомими під 
час жеребкування 27 січня, а госпо-
дарем вирішального кубкового ета-
пу стане те місто, яке запропонує 
найбільш найкращі умови для його 
проведення.

*     *     *

Українська саночниця з Кремен-
ця Юліанна Туницька, яка посіла 
високе 5 місце у змаганнях одноміс-
них саней на ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх, поділилася сво-
їми враженнями від дебюту. «Для 
мене велика честь представляти 
Україну та рідну Тернопільщину в 
Лозанні-2020. Хочу висловити щирі 
слова вдячності за кропітку робо-
ту моєму тренеру Світлані Кравчук 
та усім наставникам юнацької Олім-
пійської збірної України з санного 
спорту», - сказала спортсменка.

*     *     *

У Брезно-Осрблі (Словаччи-
на) пройшов п’ятий етап Кубка 
IBU, перенесений сюди з польсько-
го Душники-Здруй. Першими в бо-
ротьбу за нагороди вступили учас-
ники одиночної змішаної естафети. 
Честь української збірної відстою-
вали Юлія Журавок та тернопіль-
ський біатлоніст Віталій Труш, які 
стали бронзовими призерами гон-
ки. Віталій Труш – представник об-
ласної ШВСМ та товариства «Дина-
мо Україна» (тренери Ірина та Олег 
Меркушини).

*     *     *
У Лозанні вдало виступив у 

змаганнях біатлоністів член збір-
ної України представник Терно-
пілля Віталій Мандзин. Зокрема, 
у спринтерській гонці наш земляк 
посів п’яте місце, показавши най-
кращий результат серед своїх ко-
лег по команді. А у змішаній еста-
феті разом з командою він фінішу-
вав восьмим.

У Лозанні – повний 
комплект нагород

В столиці ІІІ зимових Юнацьких 
Олімпійських ігор юні представники 
хокею 3х3 розіграли медалі. Нагадає-
мо, в рамках дебютного турніру у фор-
маті 3х3 команди складалися зі спортс-
менів з різних країн. Українські хлоп-
ці Володимир Трошкін у складі коман-
ди «Green», яка стала переможцем гру-
пового етапу, та Денис Пасько з «Red» 
впевнено пройшли попередній раунд 
змагань. Невипадково, саме «Green» та 
«Red» гарантували собі місце у фіналі, а 
наші хлопці – 2 олімпійські медалі для 
України.

Сьогодні у фінальному двобої най-
сильнішими були «зелені» й відповід-
но чемпіоном ЮОІ-2020 став наш Воло-
димир Трошкін, а звання віце-чемпіона 
виборов Денис Пасько. Гра закінчилася 
з рахунком 10:4.

Слідом за «золотом» та «сріблом» 
наших хокеїстів 3х3 українська пара 
Софія Нестерова та Артем Даренський 
(парне катання) принесли Україні 
бронзову медаль.

У змаганнях змішаних команд укра-
їнці, які виступили у складі Team Vision, 
посіли 3 місце.

Спортивна гордість Тернопілля
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Минулого тижня Наталія Ба-
сараб представила в новій арт-
локації Тернополя - гастропабі 
Natura понад 20 полотен у жанрі 
ню. Кожна з робіт відкриває мис-
тецькі роздуми над красою жіно-
чого тіла. Це перша, настільки від-

верта виставка, на яку наважи-
лась мисткиня у рідному місті.

- Я представила картини з різ-
них періодів, - розповідає худож-
ниця. - У мене в цьому жанрі є ба-
гато полотен, виконаних пастел-
лю, аквареллю. Це малесенькі ма-

люнки, і їх треба було оформити 
для виставки в рамки. За кордо-
ном купували різні мої роботи в 
цьому жанрі, були і конкретні за-
мовлення. Один професор з Аме-
рики, уже в літах, запропонував 
мені зобразити його дружину. Він 
вислав багато її фотографій ню, і 
я намалювала для нього цю кар-
тину. Потім він казав: «Ми будемо 
дивитися на Мері, на її портрет, і 
згадувати, яка вона була молода». 
Завжди з приємністю думаю про 
таких душевних людей, які про-
сто люблять мистецтво.

Зображення оголеного тіла 
було відоме ще в Стародавньому 
Єгипті, а в античній скульптурі та 
живописі воно стало втіленням 
життєвого та художнього ідеалу. 

Тема ню у сучасному мистецтві 
є надзвичайно актуальною. Таке 
вороття до споконвічної теми дає 
великі можливості для різнома-
нітних пошуків. За словами На-
талії Басараб, у жанрі ню важливі 
нюанси, через те він є складним у 
виконанні. 

- Ню і порно - це різні речі, - 
розповідає художниця. - Мене 
цікавить краса. Я стараюся, все-
таки, не просто тіло малювати, 
а вивчати людину, зображува-
ти через її внутрішній світ, адже 
у кожного свій настрій і харак-
тер. Взагалі, людину малювати 
найважче. Студії оголеної нату-
ри є обов’язковими в програмі на-
вчання в мистецьких навчальних 
закладах. І не всі здають екзамен 

з малювання людського тіла. Сво-
го часу я купувала в місцевому кі-
оску журнали «Playboy» і малюва-
ла із них дівчат. Цікаво, що удома 
в мене зберігаються великі стоси 
цих журналів. Кожного разу, коли 
я приходила до кіоску по нову по-
рцію, продавчиня дивилася на 
мене здивовано. Мабуть, думала, 
що для чоловіка купую. Я вже по-
тім пояснила, що є художницею 
і використовую видання з твор-
чою метою.

Організатори виставки роз-
повідають: це вперше в Тернопо-
лі презентували виставку оголе-
ної натури. 

- Коли я побачив ці картини 
Наталії Басараб, вони мені над-
звичайно  сподобалися і одну од-
разу придбав у подарунок, - роз-
повідає власник арт-локації Воло-
димир Харкавий. - Я захотів, аби 
люди теж могли ці роботи поба-
чити. 

- Коли я малюю, то бачу тільки 
гармонію, - зазначає Наталія Баса-
раб. - Не обов’язково, щоб людина 
була правильно складена. Може 
бути старшою, це не має значення. 
Все починається з цілої людини. 

Тернополяни й гості міста мо-
жуть оглянути виставку протягом 
місяця, згодом там планують ви-
ставляти роботи й інших митців.

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ  

ім. В.Гнатюка.

Таємниці жіночої натури: 
у Тернополі вперше відкрили виставку в жанрі ню

- Цих робіт раніше я не 
виставляла у рідному місті, 
хоча вже понад десять років 
вони були на експозиціях 
за кордоном, - розповідає 
художниця Наталія Басараб. 
- На виставці представлена 
лише невелика частина 
моїх картин у такому 
жанрі. Іноземці охоче їх 
купують, багато у приватних 
колекціях.

Наталія Басараб – тернопільська художниця. Має 
в доробку понад сотню картин та скульптурних 
мініатюр. Обрана в Тернополі лауреатом конкурсу 

«Людина року-2014». Її пейзажі з краєвидами рідного 
міста стали справжньою місцевою візиткою. Художниця 
добре відома на Тернопіллі не лише своїми живописними 
роботами, графікою, а й ляльками. Наталія Басараб 
створила понад півсотні маленьких копій кіногероїв та 
акторів: Мерилін Монро, Бриджит Бардо, Луї де Фюнеса, 
Софі Лорен, Івана Миколайчука. Є і лялькові образи 
відомих тернопільських акторів і співачок Віри Самчук, 
В’ячеслава Хім’яка, Любові Ізотової.

Український кінематограф 
останнім часом переживає не-
бувалий підйом. Режисери з 

кожним роком все більше тішать 
глядачів якістю, а актори - майстер-
ною грою.  І на минулому тижні у 
прокат одночасно вийшли чудо-
ва комедія, яка завоювала симпатії 
глядачів на минулому Одеському кі-
нофестивалі, і приголомшливо кра-
сива екранізація українського бест-
селера. Побачити фільми вже мож-
на і в Тернополі. 

«Мої думки тихі»  
або зводи маму в кіно

16 січня у прокат вийшла стрічка «Мої 
думки тихі» Антоніо Лукіча, яку назива-
ють першою українською комедією, за яку 
не соромно. 

За сюжетом, Вадим (актор Андрій Ліда-

говський) - молодий звукорежисер із Києва 
отримує шанс поїхати до «привабливої Ка-
нади». Але для цього йому треба виконати 
одне завдання - записати голоси закарпат-
ських тварин. Однак, все виявляється наба-
гато складнішим, коли супутником у його 
новій роботі стає мама (Ірма Вітовська).

Уперше «Мої думки тихі» показали під 
час Міжнародного кінофестивалю у Карло-
вих Варах, де стрічка отримала Спеціальну 
премію журі. З Одеського міжнародного кі-
нофестивалю команда Лукіча привезла аж 
п'ять премій. Кіно побачили вже 11 країн: 
серед них Чехія, Австрія, Ірландія, Німеч-
чина та навіть Південна Корея. 

Режисер картини зазначає, що його 
фільм, в першу чергу, про невимовлені сло-
ва, які ми не завжди можемо сказати на-
шим близьким, яких любимо. 

Сценарист зазначає, що головним ге-
роєм фільму є жінка, і це дуже символічно 

для України в цілому. Адже наші матері, ба-
бусі жертвують багато чим задля своїх ді-
тей та онуків. 

Автори фільму започаткували флеш-
моб «Зводи маму в кіно». Антоніо Лукіч 
сподівається, що спільний перегляд філь-
му сприятиме переосмисленню стосунків 
з матерями. І кожен буде мати можливість 
побачити у ньому себе ніби збоку.

«Віддана»: ніжна 
еротика, смачна їжа  
і непроста любов  

Також 16 січня у прокат вийшла стріч-
ка «Віддана» режисери Христини Сиволап 
за романом-бестселером Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія». Це історія про двох жінок 
- Стефу й Аделю, які не знають, хто вони 
одна одній - подруги, сестри чи служниця 

і господиня, але їхні долі сплелися у нероз-
ривному зв'язку любові, ревнощів, подвій-
них смислів і таємниць. 

Фільм відрізняється від книжки, розпо-
віла в одному з інтерв’ю письменниця Со-
фія Андрухович. 

- Я бачила, що Надя Зайончковська, 
продюсерка фільму, по-справжньому за-
хоплена й хоче зробити щось неймовірне, 
і це найважливіше. І я сприйняла, що воно 
може бути інакшим, ніж мій роман, - поді-
лилася Софія Андрухович.

«Віддану» сварять за «книжкову» мову, 
роботу сценаристів та водночас хвалять за 
музичне та художнє оформлення, що пе-
реносить в атмосферу Західної України  
1860-х років.

Фільм дійсно постаралися зробити ма-
леньким святом для очей. У стрічку вкла-
ли значні, як для українського кіно, 60 
мільйонів гривень, добру частку яких ви-
тратили на запаморочливо красиві костю-
ми й декорації. 

Головні ролі виконали Олеся Романова 
(Адель), Роман Луцький (її чоловік Петро) 
і польська актриса Маріанна Янушевич 
(служниця Стефа). У кадрі їм доводилося 
роздягатися, але крім естетичної функцій, 
ню-сцени допомогли розкрити характери 
персонажів.

Творча команда зробила п’ять експе-
дицій до Івано-Франківська, де розгорта-
ється історія, у пошуках локацій. Один із 
особняків відповідав вимогам, але не вда-
лося домовитися з усіма його мешканця-
ми. Крім того, заважала сучасна забудова. 
Зрештою інтер’єрні зйомки провели в па-
вільйоні й Чернівецькому драматичному 
театрі імені Ольги Кобилянської.

Христина КІНЖИБАЛО, 
студентка ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Made in UА: 
коли за українські 
фільми не соромно
Давно такого не було, щоб у  прокат 

одночасно вийшли дві українські 
картини, які будуть по-справжньому 

конкурувати за увагу глядачів
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UA:Перший
06.00, 13.10 Розсекречена iсторiя.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

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

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.25, 14.10 Телепродаж.
11.50 Фрагмент фiльму “Київ. Початок 

вiйни”.
12.00 Хвилина мовчання: пам`ятi жертв 

Голокосту.
12.01 Д/ф “Iспит на людянiсть”.
14.25 Д/с “Ремесло за призначенням”.
15.10 Х/ф “Фенiкс”.
17.10 Плiч-о-плiч.
17.25 Перша шпальта.
18.20, 00.00, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Х/ф “Вбити Гiтлера. 13 хвилин”.
00.50, 05.25 #ВУкраїнi.
01.15 Спiльно.
01.45 Своя земля.
04.05 UA:Фольк. Спогади.

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

05.25 “ТСН”.
09.25, 11.05, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10 “Свiт навиворiт. Рекордний полiт 

Україною”.
14.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Форсаж 5”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20 “Голос країни 10”.
02.30 “Вечiрнiй квартал”.

Iíòер
05.30, 23.00 “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, 01.45 “Стосується 

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Невловимий”.
13.20 Х/ф “Загублене мiсто Z”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Третiй 

зайвий”.
22.00 “Аушвiц. Iнструкцiя по незастосу-

ванню”.
23.55 Т/с “Спокуса”.

02.30 “Подробицi” - “Час”.
03.15 “Щоденник вагiтної”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Нiконов i Ко”.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт. Дайджест.
10.45, 23.50 Х/ф “Недiля”.
12.40, 13.15, 16.20 Т/с “В полонi у пе-

ревертня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.50 Х/ф “Експат”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10 Бiльше нiж правда.
21.20 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.
22.15 Свобода слова.
01.40 Стоп-10.

ÑТБ
05.15, 18.00, 22.40 Один за всiх.
07.45 Х/ф “Знайомтеся, Джо Блек”.
11.15 Х/ф “Їсти, молитися, кохати”.
14.05 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “Швабра”.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 08.00 Телемагазин.
06.30, 07.30 Все буде добре.
08.30 Ревiзор.
23.00 Детектор брехнi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.50, 08.10, 10.50 Огляд преси.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
22.10 Спостерiгач.
23.15 Є сенс.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 17 i 18 с.
23.30 Т/с “Балерина”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.45, 02.10 Х/ф “Дихай заради нас”.
11.00, 17.25 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Вiн i Вона”.
04.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.55, 05.00 “Top Shop”.
06.00 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.15, 17.00, 03.50 “Випадковий свiдок”.
07.50 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.20 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.35 Х/ф “88 хвилин”.
04.05 “Легенди бандитської Одеси”.
04.30 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00 Х/ф “Свинопас”.
09.10 Х/ф “Бiла змiя”.
10.55 Х/ф “Проти природи: Велика подо-

рож слонiв”.
12.35 Х/ф “Проти природи 2: Вижити в 

Серенгет”.
14.15 Х/ф “Поспiшай кохати”.
16.15 Х/ф “Прекраснi створiння”.
18.30 Х/ф “Леон-кiлер”.
20.30 Х/ф “Пiслязавтра”.
22.50 Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
00.50 Сiмейка У.
02.30 17+.
03.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.30 Вiталька.

Прямий
Понедiлок, 27 сiчня
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.35 Правда життя.
10.00, 00.25 Речовий доказ.
11.10, 18.20 Сучаснi дива.
12.00 Фестивалi планети.
13.00, 22.35 Дикi тварини.
14.00 Iлюзiї сучасностi.
14.55, 20.00 У пошуках iстини.
15.40, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.30, 21.45 Ефект Нострадамуса.
17.20 Елемент.
19.15 Скарб.ua.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.45 Прокляття скiфських курганiв.
03.30 Прокляття Че Гевари.
04.20 Органи на експорт.
05.10 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Анничка”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.45 “Зорянi долi”.
11.15 “Зiркове життя”.
12.05 Х/ф “Смертельно живий”.
13.35 Т/с “На останньому диханнi”, 1 i 2 с.
15.15 Х/ф “Мiський романс”.
17.10 Х/ф “День весiлля доведеться уточ-

нити”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.50 Х/ф “Зникла експедицiя”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Шаленi перегони”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00 “Загублений свiт”.
15.00 Х/ф “Морський пiхотинець 3: Тил”.
16.45 Х/ф “Морський пiхотинець 4”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.25, 23.00 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 Х/ф “Атака титанiв”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.00 “Роздовбаї”.
07.10 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
08.10 М/ф “Вартовi Галактики”.
09.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
00.15 Т/с “Що ми поробляємо в тiнях”.
01.10 Мамареготала. Найкраще.
03.40 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.00 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 1.
00.35 Тенiс. Australian Open. День 7.
00.55, 03.00, 05.00, 07.00, 09.15, 11.00, 

19.55, 20.55 Тенiс. Australian Open. 
День 8.

09.00, 14.00, 21.50 Тенiс. “Гейм, Шетт i 
Матс”.

14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

15.30 Снукер. European Masters. Фiнал.
17.00 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Берлiна.
18.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Закопане. Чоловiки. HS 140.
19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 

Слалом. Чоловiки. Спроба 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.45, 17.50 Yellow.
06.10 Севiлья - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 10.00 Топ-матч.
08.10 Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
10.15 Шахтар - Войводiна. Контрольна гра.
12.00 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Боруссiя (М) - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Вальядолiд - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
18.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.55 Баварiя - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.45 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Шахтар - Лех. Контрольна гра.
01.30 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.25 Вердер - Хоффенхайм. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.10 Торiно - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
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, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.30, 12.20, 15.10 Енеїда.
12.05, 14.10 Телепродаж.
13.10, 04.05, 05.25 #ВУкраїнi.
13.40 Бюджетники.
14.25 Д/с “Аромати Чилi”.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.20, 00.00, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.55 “Герої України Крути. Перша 

Незалежнiсть”.
01.50 Погода.
04.30 Спiльно.

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

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.05, 14.15 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Форсаж 6”.
22.45 “Одруження наослiп”.
00.25 Х/ф “Дзеркала”.
02.25 “Вечiрнiй квартал”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Корисна програма.
11.10 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Борсалiно i компанiя”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Третiй 

зайвий”.
23.50 Т/с “Спокуса”.
03.05 Подробицi.
03.50 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Бiльше нiж правда.
11.00, 13.20 Х/ф “Перший лицар”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Маска Зорро”.
17.00 Х/ф “Дракула: Невiдома iсторiя”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Перевiрка на мiцнiсть”.
22.15 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
23.50 Х/ф “Чорнi мiтки”.
01.25 Стоп-10.

ÑТБ
05.50, 18.00, 00.25 Один за всiх.
07.00 Хата на тата.
09.40 Т/с “Коли ми вдома”.
11.40 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “Швабра”.
22.40 Таємницi ДНК.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 08.00 Телемагазин.
06.30, 07.30 Коли ми вдома.
08.30 Ревiзор.
23.00 Детектор брехнi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Спостерiгач.
22.10 Група продовженого дна.
23.15 Невигаданi iсторiї.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 19 i 20 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “Балерина”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.15, 19.10 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
11.00, 17.25, 23.50 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.40 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.55, 17.00 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 16.50, 03.15 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 16.30 Одного разу в Одесi.
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Гiббi”.
15.30 Країна У.
22.00 Казки У Кiно.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 18.10 Сучаснi дива.
11.20 Фестивалi планети.
11.50, 17.10 Елемент.
12.20, 22.35 Дикi тварини.
13.20 Iсторiя українських земель.
14.40, 19.50 У пошуках iстини.
15.30, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса.
19.05 Скарб.ua.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.50 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 02.45 “Зорянi долi”.
10.35 “Зiркове життя”.
11.25 Х/ф “Такi красивi люди”.
13.15 Т/с “На останньому диханнi”, 3 i 4 с.
14.55 Х/ф “У моїй смертi прошу вини-

ти Клаву К.”
16.15 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
23.00 Х/ф “Золота рiчка”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Угон по-нашому”.
08.00 Т/с “Рекс 2”.
09.50, 18.15 “Спецкор”.
10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Вторгнення: Битва за рай”.
15.10 Х/ф “Книга Iлая”.

19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.05 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi Галактики”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.05 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.05 Т/с “Дефективи”.
12.10 Т/с “Швидка”.
13.10 М/с “Американський татусь”.
14.30 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.15 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
00.10 Т/с “Що ми поробляємо в тiнях”.
03.40 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
22.30 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 1.
23.00 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 2.
00.30 Тенiс. Australian Open. День 8.
00.55, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.30 

Тенiс. Australian Open. 1/4 фiналу.
08.45, 11.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
12.30 Фехтування. Серiя Гран-прi. Доха. 

Огляд.
13.30 Снукер. European Masters. Фiнал.
15.05 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Берлiна.
16.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 

Чоловiки. Швидкiсний спуск.
16.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 

Слалом. Чоловiки. Спроба 2.
17.35, 20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Шладмiнг. Чоловiки. Вечiрнiй сла-
лом. Спроба 1.

18.45 Кiнний спорт. Кубок свiту. Конкур. 
Амстердам. Огляд.

20.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг. 
Чоловiки. Вечiрнiй слалом. Спроба 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Атлетiко - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 17.45 Yellow.
10.25 Баварiя - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.10 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
13.55 Шахтар - Лех. Контрольна гра.
15.55 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
18.50 Валенсiя - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.40 Шахтар - Войводiна. Контрольна гра.
22.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
23.40 Гент - Генк. Чемпiонат Бельгiї.
01.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
02.25 Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Вальядолiд - Реал. Чемпiонат Iспанiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

27 січня

28 січня
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UA:Перший
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, 23.10, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
12.05, 14.10 Телепродаж.
12.20, 13.10 Енеїда.
14.25 Д/с “Аромати Чилi”.
15.10 “Герої України Крути. Перша 

Незалежнiсть”.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Нашi грошi.
18.20, 00.00, 02.40 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
01.15 Спiльно.
01.45 Своя земля.
04.05 UA:Фольк. Спогади.
05.25 #ВУкраїнi.

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

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15, 14.25 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Форсаж 7”.
22.45 “Свiт навиворiт 11: Китай”.
00.00 Х/ф “Оверлорд”.
01.50 Х/ф “Дзеркала”.
03.35 “Вечiрнiй квартал”.

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

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Корисна програма.
11.10 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Труп мого ворога”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Третiй 

зайвий”.
23.45 Т/с “Спокуса”.
03.00 Подробицi.
03.45 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.55, 13.20 Х/ф “Сонце, що сходить”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.20, 21.20 Т/с “Перевiрка на 

мiцнiсть”.
17.05 Х/ф “Час вiдьом”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10 Секретний фронт.
22.10 Х/ф “Каратель”.
00.25 Х/ф “Сезон убивць”.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.30, 18.00, 00.20 Один за всiх.
07.45 Х/ф “У моїх мрiях”.
09.40 Х/ф “Принцеса спецiй”.
11.15 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “Швабра”.
22.40 Давай поговоримо про секс.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 08.00 Телемагазин.
06.30, 07.30 Коли ми вдома.
08.30 Ревiзор. Магазини.
23.00 Детектор брехнi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.45 Драйв.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 23.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.30, 03.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 21 i 22 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “Балерина”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.15, 19.10 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.50, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 16.50, 03.40 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Легенди бандитської Одеси”.
04.30 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.05, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
14.00 Х/ф “Бiла змiя”.
15.40, 22.00 Казки У Кiно.
16.35 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.55 Вiталька.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.40 Правда життя.
09.55, 00.30 Речовий доказ.
11.05, 18.15 Сучаснi дива.
12.00, 17.15 Елемент.
13.00, 22.35 Суперчуття.
14.00 Iсторiя українських земель.
14.45, 19.55 У пошуках iстини.
15.30, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса.
19.10 Скарб.ua.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.40 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Мiський романс”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.15 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
12.05 Х/ф “Iзi”.
13.55 Т/с “На останньому диханнi”, 5 i 6 с.
15.35 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
17.05 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
23.00 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Рекс 2”.
09.25, 18.15 “Спецкор”.
10.05, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45, 17.15 “Загублений свiт”.
13.40 “Помста природи”.
14.00 Х/ф “Морський пiхотинець”.
15.30 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.

19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.05 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi Галактики”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.00 Т/с “Дефективи”.
12.10 Т/с “Швидка”.
13.10 М/с “Американський татусь”.
14.30 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
00.15 Т/с “Що ми поробляємо в тiнях”.
03.40 Чистоплюї.
04.35 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
22.05 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 2.
23.00 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 3.
00.30, 00.55, 03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 

09.30 Тенiс. Australian Open. 1/4 
фiналу.

09.15, 11.30 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Баньсько. 

Жiнки. Супергiгант.
12.55 Снукер. European Masters. Фiнал.
13.55 Снукер. German Masters. Берлiн. 

1 раунд.
17.00 Велоспорт (трек). Шiсть днiв Берлiна.
18.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 

Слалом. Чоловiки. Спроба 2.
18.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
19.00 Тенiс. US Open. Фiнал. Медве-

дєв - Надаль.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.45 Yellow.
06.10 Еспаньол - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
08.00, 17.45 Топ-матч.
08.10 Байєр - Фортуна. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Наполi - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.00 Валенсiя - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.55 Айнтрахт - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Шахтар - Войводiна. Контрольна гра.
17.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.50 Вальядолiд - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
20.40 Торiно - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
22.45 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.40 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
01.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
02.25 Верона - Лечче. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Севiлья - Гранада. Чемпiонат Iспанiї.

UA:Перший
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, 23.30, 02.00, 
03.35, 05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30, 02.45 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
12.05, 14.10 Телепродаж.
12.20 Енеїда.
13.10, 04.05 UA:Фольк. Спогади.
14.25 Д/с “Аромати Чилi”.
15.10, 17.25, 05.25 #ВУкраїнi.
15.45, 00.50 Бюджетники.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.30, 02.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Флорбол. ЧС. Швейцарiя - Украї-

на. Чоловiки.
00.00 Розсекречена iсторiя.
01.15 Спiльно.
01.45 Своя земля.
03.30 Погода.

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

05.35 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10, 14.20 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15 Х/ф “Форсаж 8”.
22.45 Х/ф “ХХХ”.
00.55 Х/ф “П`ятниця 13”.
02.35 “Вечiрнiй квартал”.

Iíòер
05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Корисна програма.
11.10 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Смерть негiдника”.
14.45, 15.40 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00, 01.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. Третiй 

зайвий”.
23.50 Т/с “Спокуса”.
03.05 “Подробицi” - “Час”.
03.50 “Щоденник вагiтної”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.50, 13.15 Х/ф “В тилу ворога”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20, 21.20 Т/с “Перевiрка на 

мiцнiсть”.
16.30 Х/ф “Каратель”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10 Антизомбi. Дайджест.
22.15 Х/ф “Сезон убивць”.
23.45 Х/ф “Пекло”.
01.40 Т/с “Шулер”.

ÑТБ
05.15, 18.00 Один за всiх.
06.25 Хата на тата.
08.55 Т/с “Коли ми вдома”.
10.50 МастерШеф.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Т/с “Швабра”.
22.40 Я соромлюсь свого тiла.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 08.00 Телемагазин.
06.30, 07.30 Коли ми вдома.
08.30 Хата на тата.
23.00 Детектор брехнi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.20, 14.10, 23.15, 02.15, 05.35 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 08.15 Хронiка дня.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Спостерiгач.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
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, 04.45 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Жiночий лiкар 4”, 23 i 24 с.
23.20 Слiдами газової капiтуляцiї.
00.00, 02.15 Т/с “Балерина”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.15, 19.10 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
11.00, 17.25, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.45 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.55, 17.00 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Право на пострiл”.
10.40, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 16.50, 03.15 “Речовий доказ”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Легенди бандитської Одеси”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 Танька i 

Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 18.00 Панянка-селянка.
13.50 Х/ф “Прекраснi створiння”.
16.00, 22.00 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Сiмейка У.
00.00 Т/с “Хамелеон”.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
21.30 “Watchdogs”.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.35, 00.30 Речовий доказ.
10.45, 18.15 Сучаснi дива.
11.40, 17.15 Елемент.
12.40, 22.35 Суперчуття.
13.40 Iсторiя українських земель.
14.35, 19.55 У пошуках iстини.
15.25, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса.
17.45 Свiт дикої природи.
19.05 Скарб.ua.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
02.40 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Казка про жiнку i чоловiка”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.50 “Зiркове життя”.
10.00 “Спогади”.
11.00, 00.25, 02.45 “Зорянi долi”.
12.40 Х/ф “Загублене мiсто”.
14.25 Х/ф “Золотий гусак”.
15.40 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
17.35 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
19.00, 01.15 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
23.00 Х/ф “Дубравка”.
00.45 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Рекс 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.

13.45 “Помста природи”.
14.10 Х/ф “Свiт роботiв”.
15.35 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
19.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 5”.
00.50 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 01.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi Галактики”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.00 Т/с “Дефективи”.
12.10 Т/с “Швидка”.
13.10 М/с “Американський татусь”.
14.30 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.20 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
21.50 Т/с “СуперКопи”.
00.15 Т/с “Що ми поробляємо в тiнях”.

ªâроñïорò
22.15 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 3.
23.00 Велоспорт. “Вуельта Сан-Хуана”. 

Етап 4.
00.30, 03.00, 08.15 Тенiс. Australian Open. 

1/4 фiналу.
00.55 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Пари. 1/2 фiналу.
03.55, 06.15, 13.00, 18.55 Тенiс. Australian 

Open. Жiнки. 1/2 фiналу.
06.00, 09.15, 12.30 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
09.30, 18.05 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. 1/2 фiналу.
14.05, 14.55 Снукер. German Masters. 

Берлiн. 1 раунд.
19.55 Снукер. German Masters. Берлiн. 

2 раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Войводiна. Контрольна гра.
08.00, 20.30 Yellow.
08.10 Шарлеруа - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Вальядолiд - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
12.05 Торiно - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Баварiя - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.55 Шахтар - Словацький. Контроль-

на гра.
17.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
18.40 Рома - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Валенсiя - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
22.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.40 Байєр - Фортуна. Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.30 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
02.25 Атлетiко - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
04.10 Iнтер - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.

Ñереда

Чеòâер

29 січня

30 січня
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

16.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.00 Новини.

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
10.30 Скелетон. Кубок свiту. Сент-Морiц. 

Заїзд 1.
11.35, 13.40 Телепродаж.
11.55 Скелетон. Кубок свiту. Сент-Морiц. 

Заїзд 2.
13.10 Д/с “Мегаполiси”.
14.00 Флорбол. ЧС. Словенiя - Україна. 

Чоловiки.
16.10 Погода.
16.15 Д/с “Боротьба за виживання”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.20, 00.00 Тема дня.
19.20 Д/с “Дикi тварини”.
19.55 Д/с “Тваринна зброя”.
21.30, 23.40, 02.25 UA:Спорт.
21.50 Перша шпальта.
22.15 Т/с “Епоха честi”.
00.50, 05.25 #ВУкраїнi.
01.15 Спiльно.
01.45 Своя земля.
02.40 “Зворотнiй вiдлiк”.

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

04.30 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.15, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.20, 14.25 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
15.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.15, 22.10 “Жiночий квартал”.
00.05 Х/ф “П`ятниця 13”.
01.45 “Розсмiши комiка”.
05.15 “Свiтське життя”.

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

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Корисна програма.
11.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
12.25 Х/ф “Неприборканий”.
14.45, 15.40, 23.45 “Речдок”.
16.35 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 01.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.15 “Подорожi в часi”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.30 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
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, 13.20 Х/ф “Гранд-реванш”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.20, 22.55 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
02.00 Т/с “Шулер”.

ÑТБ
06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
07.00 Х/ф “Нiч вiдпочинку для мами”.
09.00 Т/с “Швабра”.
16.35, 18.00 Х/ф “Панi покоївка”.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.10 Х/ф “Хто б казав”.
21.00 Х/ф “Ну хто б казав 2”.
22.35 Х/ф “Ну, хто б казав 2”.
23.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
01.55 Х/ф “Чоловiча iнтуїцiя”.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 08.00 Телемагазин.
06.30, 07.30, 08.30 Коли ми вдома.
20.00, 03.00 Хто зверху?

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.25, 14.10, 23.15, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25 Драйв.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 00.20 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.

15.30 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 05.50 Зоряний шлях.
11.30, 04.10 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Утiкачка”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Утiкачка”.
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Я нiколи не плачу”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Я нiколи не плачу”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15, 01.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.15, 21.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
11.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.30, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.15 Х/ф “Закони привабливостi”.
19.00 Х/ф “Особисте”.
02.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.55, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
09.00 Х/ф “Це було в розвiдцi”.
10.45, 19.30 Т/с “Альпiйський патруль”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
14.05, 16.50, 03.40 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
08.30, 09.30, 20.30 Танька i Володька.
10.00, 19.00 4 весiлля.
12.10 Панянка-селянка.
14.10 М/ф “Епiк”.
16.00 Казки У Кiно.
16.30 Одного разу в Одесi.
17.00 М/ф “Ранго”.
21.00 Х/ф “Персi Джексон: Море чудо-

виськ”.
23.00 Х/ф “Весiльний марш 3: Зустрiчайте 

наречену”.
00.30 17+.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Машаем 
та М. Матросовим.

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

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 01.40 Правда життя.
09.30, 00.30 Речовий доказ.
10.40, 18.15 Сучаснi дива.
11.35 Елемент.
12.35, 22.35 Суперчуття.
13.35, 20.45 Таємницi Другої свiтової.
14.35, 20.00 У пошуках iстини.
15.25, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Ефект Нострадамуса.
17.15 Свiт дикої природи.
19.05 Теорiя Змови.
05.35 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Такi красивi люди”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.45 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 01.55, 02.45 “Зорянi долi”.
11.35 Х/ф “Рукопис, знайдений в 

Сарагосi”.
14.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
17.30 Х/ф “Де 042?”
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
23.00 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
00.30 Х/ф “Прощайте, фараони!”
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.50 Т/с “Рекс 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.45, 03.50 “Цiлком таємно-2017”.
14.15 “Помста природи”.
14.35 Х/ф “Вуличний боєць”.
19.25 Х/ф “В`язень”.
21.10 Х/ф “Бронежилет”.
22.55 Х/ф “Приреченi 2”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 23.15, 01.05 Мамареготала. Най-

краще.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Вартовi Галактики”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.00 Т/с “Дефективи”.
12.00 Т/с “Швидка”.
13.10 М/с “Американський татусь”.
14.20 М/с “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.10 Т/с “NCIS: Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
20.50 Х/ф “Крiд 2: Спадок Рокi Бальбоа”.
00.15 Т/с “Що ми поробляємо в тiнях”.
02.55 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.05 Велоспорт. Мальорка. Челлендж.
23.25, 02.30, 04.30, 09.15, 12.30 Тенiс. 

“Гейм, Шетт i Матс”.
00.00, 08.15, 09.30, 18.15, 19.10 Тенiс. 

Australian Open. Чоловiки. 1/2 
фiналу.

00.50, 01.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 
1/2 фiналу.

03.00, 13.55 Снукер. German Masters. 
Берлiн. 2 раунд.

05.00 Тенiс. Austrlalian Open. Чоловiки. Ле-
генди. Фiнал.

06.00, 17.05 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 
Пари. Фiнал.

13.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Саппоро. Чоловiки. HS 
137. Квалiфiкацiя.

20.15 Легка атлетика. World Indoor tour. 
Карлсруе.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Айнтрахт - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.10 Торiно - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.15 Шахтар - Словацький. Контроль-

на гра.
12.00, 21.15 Yellow.
12.10 Боруссiя (М) - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55, 04.00 Наполi - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
15.55 Валенсiя - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.45 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
19.30 Шарлеруа - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
21.25 Live. Герта - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.55 Вальядолiд - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
01.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
02.10 Баварiя - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.

UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.00, 

03.30, 05.00 Новини.
09.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
12.00 Флорбол. ЧС. Польща - Україна. 

Чоловiки.
13.15, 14.35 Телепродаж.
13.35 Д/с “Мегаполiси”.
14.50, 01.15 #ВУкраїнi.
15.55 Д/ф “Перехрестя Балу”.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
18.00 Д/ф “Дика Африка”.
18.55 Д/ф “Острови. Карибськi острлви. 

Занурення з акулами”.
19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.20 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.00 Х/ф “Наслiдки кохання”.
00.20 Розсекречена iсторiя.
01.45 Плiч-о-плiч.
02.20 Сильна доля.
03.15, 04.50 Погода.
03.55 Бюджетники.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.05, 07.00 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “ХХХ”.
12.15 Х/ф “Хiтмен: Агент 47”.
14.10 Х/ф “К-9: собача робота”.
16.10, 20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
23.50, 00.50 “Свiтське життя”.
01.40 “Жiночий квартал”.
04.20 “Розсмiши комiка”.

Iíòер
05.25 “Чекай на мене. Україна”.
07.05 Х/ф “Шельменко-денщик”.
09.00 “Готуємо разом. Домашня кухня”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10 Х/ф “Бронзовий птах”.
15.00 Х/ф “Невловимi месники”.
16.30, 20.30 Т/с “Не жiноча робота”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Х/ф “Так не буває”.
00.20 Х/ф “Чорта з два”.
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
03.55 “Орел i решка. Перезавантаження”.
04.35 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Факти.

05.30 Особливостi нацiональної роботи.
08.55 Х/ф “Гранд-реванш”.
10.50 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.45 Х/ф “Чорна дiра”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Рiддiк 3D”.
21.10 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
23.10 Х/ф “Народження нацiї”.
01.20 Х/ф “Чорнi мiтки”.
02.45 Т/с “Шулер”.

ÑТБ
05.15 МастерШеф. Професiонали.
19.00 Х-Фактор.
21.45 Хата на тата.
23.35 Х/ф “Хто б казав”.
01.25 Х/ф “Ну, хто б казав 2”.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 09.00, 10.00 Телемагазин.
06.30, 07.30, 09.30 Леся+Рома.
10.30 Кохання на виживання.
16.00 Вар`яти.
02.00 Ревiзор.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20, 02.40, 

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15, 15.40, 17.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.50 Афiша.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
16.15 Кендзьор.
18.00 Є сенс.
18.30, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “Друге життя Єви”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Друге життя Єви”.
17.00 Т/с “Лабiринт”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Лабiринт”.
23.00 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
01.00, 02.15 Х/ф “Намисто”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.35 Х/ф “Космiчнi воїни”.
11.20 Х/ф “Особисте”.
13.20 Х/ф “Закони привабливостi”.
15.00, 02.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Серена”.
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30, 12.00 “Легенди карного розшуку”.
06.00 Х/ф “Республiка ШКIД”.
08.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
15.35, 03.00 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кубанськi козаки”.
21.35 Х/ф “Як украсти дiамант”.
23.30 Х/ф “Револьвер”.
01.35 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
03.15 “Речовий доказ”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Лiсова братiя”.
12.00 Х/ф “Калошi щастя”.
13.10, 00.00 Сiмейка У.
16.45 Х/ф “Пiслязавтра”.
19.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
19.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Одного разу в Одесi.
01.00 17+.
02.15 Теорiя зради.
03.05 БарДак.
03.55 Вiталька.

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

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.05, 00.40 Мiстична Україна.
07.50, 18.15 Код доступу.
09.45 Речовий доказ.
10.55 Таємницi Другої свiтової.
12.55 101 вид зброї, що змiнила свiт.
14.35 Сучаснi дива.
15.25 Загадки Всесвiту.
16.15 Суперчуття.
21.00 НЛО з минулого.
22.40 Елемент.
00.10 Свiт дикої природи.
01.25 Правда життя.

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30, 02.05, 02.45 “Зорянi долi”.
10.05 “Невiдома версiя”.
10.55 Х/ф “Золотий гусак”.
12.10 Х/ф “Осляча шкура”.
14.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
18.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Королiвство Кривих Дзеркал”.
23.25 Х/ф “Червоненька квiточка”.
00.40 Х/ф “Мар`я-майстерниця”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 “Загублений свiт”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
13.20 Х/ф “Морський пiхотинець 3: Тил”.
15.00 Х/ф “Морський пiхотинець 4”.
16.40 Х/ф “Мiсто Юрського перiоду”.
18.15 Х/ф “Юрськi iгри”.
19.45 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
22.00 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
23.45 Х/ф “Проект Е-1337: Альфа”.
01.00 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.40 Т/с “Дефективи”.
12.40 Т/с “Швидка”.
13.40 М/с “Американський татусь”.

15.00 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Х/ф “Мортал комбат”.
19.20 Х/ф “Мортал комбат 2: Цiлковите 

знищення”.
21.10 Х/ф “Розбiрки у маленькому Токiо”.
22.40 Мамареготала. Найкраще.
02.35 Чистоплюї.
03.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
22.10 Велоспорт. “Вуельта Сан Хуана”. 

Етап 4.
22.40 Велоспорт. Мальорка. Челлендж.
23.00 Велоспорт. “Вуельта Сан Хуана”. 

Етап 5.
00.35 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

1/2 фiналу.
01.45, 09.15, 12.00 Тенiс. “Гейм, Шетт i 

Матс”.
02.15 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. Ко-

лясочники. Фiнал.
04.00 Тенiс. Australian Open. Хлопцi. Фiнал.
05.30 Тенiс. Australian Open. Дiвчата. 

Фiнал.
07.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Коля-

сочники. Фiнал.
08.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 1/2 

фiналу.
09.30, 18.30 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 

Фiнал.
12.15 Тенiс. Australian Open. Мiкст. Фiнал.
14.00, 19.55 Снукер. German Masters. 

Берлiн. 1/2 фiналу.
17.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Шахтар - Словацький. Контроль-

на гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.15, 23.40 Yellow.
10.30 Герта - Шальке. Чемпiонат Нiмеччини.
12.10 Шарлеруа - Брюгге. Чемпiонат 

Бельгiї.
13.55 Вiльярреал - Осасуна. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00, 21.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

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

Нiмеччини.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. Кальярi - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55, 01.40, 03.40 Топ-матч.
21.40 Live. Сассуоло - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Лейпцiг - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Гранада - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

31 січня

1 лютого
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UA:Перший
06.00 М/с “Кмiтливиий Сяо Цзи”.
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.00, 

03.30, 05.00 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 11.40 Телепродаж.
10.45 Д/с “Мегаполiси”.
12.00 Флорбол. ЧС. Фiнал. Чоловiки.
13.20 Х/ф “Гуляка”.
15.20 Д/с “Дикi тварини”.
15.55 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
17.00 Т/с “Епоха честi”.
18 . 55  Д/ф “Острови .  Ун i кальн i 

Галапагоськi острлви. Пiвденна 
Америка”.

19.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф “Кохання живе три роки”.
23.50, 03.15, 04.50 Погода.
00.20 Розсекречена iсторiя.
01.15 #ВУкраїнi.
01.45 Плiч-о-плiч.
02.20 Сильна доля.
03.55 Бюджетники.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.10 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 Х/ф “Форсаж 5”.
12.05 Х/ф “Форсаж 6”.
14.25 Х/ф “Форсаж 7”.
16.55 Х/ф “Форсаж 8”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 10”.
23.35 “Жiночий квартал”.
01.30 “Свiт навиворiт”.

Iíòер
05.25, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
06.10 Х/ф “Канiкули Петрова i Васечкiна. 

Звичайнi i неймовiрнi”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00 Х/ф “Любов з перешкодами”.
15.05 Т/с “Мене звуть Мелек”.
18.10 Х/ф “Прогулянка по Бангкоку”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Загнанi”.
22.30 Х/ф “Сфера”.
00.30 “Речдок”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Не дай себе ошукати.
06.25 Громадянська оборона.
07.10 Антизомбi. Дайджест.
08.05 Секретний фронт. Дайджест.
08.55 Т/с “Вiддiл 44”.
12.30, 13.00 Х/ф “Чорна дiра”.
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
16.45 Х/ф “Рiддiк 3D”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Неймовiрний Галк”.
22.35 Х/ф “Зелений шершень”.
00.40 Т/с “Шулер”.

ÑТБ
05.40 Т/с “Коли ми вдома”.
07.35 Хата на тата.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.55 Один за всiх.
22.15 Детектор брехнi.

Оце ТБ
06.00, 07.00, 09.00, 10.00 Телемагазин.
06.30, 07.30, 09.30, 10.30 Леся+Рома.
16.00 Вар`яти.
02.00 Ревiзор.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

08.15, 19.25 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 23.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10 Про вiйсько.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.

18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 
Анною Мiрошниченко.

21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Лабiринт”.
12.50 Т/с “Я нiколи не плачу”.
17.00 Т/с “Встигнути все виправити”, 1 

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

нютою.
21.00 Т/с “Встигнути все виправити”.
23.00 Т/с “Ще один шанс”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Ще один шанс”.
03.00 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.45 Х/ф “Статус: Оновлений”.
11.35 Х/ф “Космiчнi воїни”.
13.20 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.45 Х/ф “Джек - пiдкорювач велетнiв”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Гу-га”.
07.50 “Страх у твоєму домi”.
11.25 Х/ф “Кубанськi козаки”.
13.25 Х/ф “Там, на невiдомих дорiжках...”
14.50 Х/ф “Ананд”.
17.05 Х/ф “Як украсти дiамант”.
19.00 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
22.00 Х/ф “Великий вибух”.
00.00 Х/ф “Револьвер”.
02.05 “Легенди карного розшуку”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Жив собi кiт”.
12.05 Х/ф “Жива вода”.
13.15 Сiмейка У.
15.00 Х/ф “Леон-кiлер”.
17.00 Х/ф “Персi Джексон: Море чудо-

виськ”.
19.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
19.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Iгри приколiв.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Х/ф “Весiльний марш 3: Зустрiчайте 

наречену”.
01.30 17+.
02.45 Теорiя зради.
03.35 Вiталька.

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.50, 00.40 Мiстична Україна.
07.40, 18.00 Код доступу.
09.35 Речовий доказ.
10.45 Таємницi Другої свiтової.
12.45 НЛО з минулого.
14.20 Сучаснi дива.
15.10 Загадки Всесвiту.
16.00 Суперчуття.
21.00 101 вид зброї, що змiнила свiт.
22.40 Свiт дикої природи.
01.25 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Прощайте, фараони!”
07.10, 09.00, 02.30 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя”.
10.15 Х/ф “За мною, каналiї!”
12.15 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
13.55 Х/ф “Дежа вю”.
15.55 Х/ф “Кримiнальний талант”.
19.00 Т/с “В гонитвi за тiнями”, 1-4 с.
22.30 Х/ф “Кажан”.
01.00 Х/ф “Дванадцята нiч”.
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 “Угон по-нашому”.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Шаленi перегони”.
11.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
12.55 Х/ф “40 днiв та ночей”.
14.30 Х/ф “В`язень”.
16.10 Х/ф “Бронежилет”.
17.55 Х/ф “Стукач”.
20.00 Х/ф “Джон Вiк”.
21.50 Х/ф “Снайпер”.
23.20 Т/с “Третього не дано”.
02.30 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.00, 06.30, 05.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Вартовi Галактики”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.

08.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.40 Т/с “Дефективи”.
12.40 Т/с “Швидка”.
13.40 М/с “Американський татусь”.
15.00 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Х/ф “Розбiрки в маленькому Токiо”.
19.00 Х/ф “Скажений Макс 2: Воїн до-

роги”.
21.00 Х/ф “Скажений Макс: Пiд купо-

лом грому”.
23.10 Х/ф “Скажений Макс”.
01.00 Мамареготала. Найкраще.
02.45 Чистоплюї.
03.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.30 Велоспорт. “Вуельта Сан Хуана”. 

Етап 6.
00.30 Велоспорт. Челлендж. Мальорка.
00.55 Велокрос. ЧC. Дюсельдорф. Жiнки.
01.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Саппоро. Чоловiки. HS 137.
03.00 Тенiс. Australian Open. Жiнки. Фiнал.
04.00 Снукер. German Masters. Берлiн. 

1/2 фiналу.
05.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Пари. 1/2 фiналу.
05.55 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Пари. Фiнал.
08.00 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

1/2 фiналу.
09.15, 12.30 Тенiс. “Гейм, Шетт i Матс”.
09.30, 18.30 Тенiс. Australian Open. 

Чоловiки. Фiнал.
14.00, 20.00 Снукер. German Masters. 

Берлiн. Фiнал.
17.00 Велоспорт. Перегони по Великiй 

океанськiй дорозi.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Валенсiя - Сельта. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 12.50 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Кальярi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 15.10, 21.25 Журнал. УЄФА Євро-

2020.
10.50 Боруссiя (Д) - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.40, 20.15, 23.55 Yellow.
13.20 Сассуоло - Рома. Чемпiонат Iталiї.
15.55 Live. Аталанта - Дженоа. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Реал - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
19.25 Live. Севiлья - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.55 Live. Барселона - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
00.05 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
01.55 Топ-матч.
02.10 Падерборн - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Мiлан - Верона. Чемпiонат Iталiї.

Íедіëя 2 лютого

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 27 ñічíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.15 Справжня ціна
11.30, 20.30 Спогади
12.10 Симфонічний оркестр Тер-

нопільської філармонії ди-
ригент Дзен Обара, 1ч.

14.10, 01.00 Х.ф. «Святі і солдати»
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Відкрита зона 
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Містерія» +16 
02.30 Хіт-парад

Віâòороê, 28 ñічíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
09.40 «Кіндер ШОУ» 
11.15 Українські традиції
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Сірано де Ме-

нільмонтан»
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Летючий вірус»

Ñереда, 29 ñічíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Загублений світ» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання 

20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Битва у Сіетлі»

Чеòâер, 30 ñічíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
11.15, 21.30 Майстер-клас з Натал-

кою Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Дитячий секрет» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
22.35, 04.00 Х.ф. «Армійський пиріг» 

П’яòíиця, 31 ñічíя
06.00, 10.30, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16 
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
12.30 «Гал-кліп»
14.10, 01.00 Х.ф.«Один у лісі» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сільський календар
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф. «Мрійники» +16 
03.00 Сім’я від А до Я

Ñóáоòа, 1 ëюòого
06.00 Українські традиції 
06.15, 11.00 Про нас
07.00 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 15.00 Кіндер клуб
10.30 Євромакс
11.30 Shift. Життя в цифрі
12.00 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф. «А тепер, пані та панове» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.20, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Те, що ти любиш 
17.15, 03.00 Хіт-парад 

18.00 Наші вітання 
19.30 Виклик долі
20.10 «Начинка»
20.40 Муніципальний Галицький ка-

мерний оркестр «Новорічно-
Різдвяна імпреза»

21.45, 03.45 Х.ф. «Довгі заручини»
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 2 ëюòого
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світо-

вих подій 
06.30, 15.30 Shift. Життя в цифрі
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Виклик долі
09.00 Справжня ціна
09.30, 16.30 Завтра-сьогодні
10.00 Пряма трансляція Божественної 

Святої Літургії з Архикатедраль-
ного Собору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що ти любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15 Х.ф. «Космічний дозор» +16 
23.45 Час-тайм
01.00, 04.15 Х.ф. «Мрійники» +16

  ТТБ
Поíедіëоê, 27 ñічíя
День пам’яті жертв Голокосту. 

75 років з дня звільнення 
ув’язнених з нацистського 
концтабору Аушвіц (Освєн-
цим) (27.01.1945)

7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
8.55 Д/ф “Олександра Шулежко. 

Доля праведниці” 
9.30 Д/ф “Чесно жити і чес-

но померти. Ігуменя Йоси-
фа Вітер” 

10.15 Розсекречена історія . Міфи 
і правда про Бабин Яр 

11.05 Д/ф “Іспит на людяність” 
12.00 Хвилина мовчання
12.01 Фрагмент фільму. Київ. По-

чаток війни
12.15 Разом 
12.40 Своя земля 
12.50 Ранковий гість
13.05 ВУКРАЇНІ
13.40 Т/с “Епоха честі” 
17.15 Д/ф “Чесно жити і чес-

но померти. Ігуменя Йоси-
фа Вітер” 

17.40 ВУКРАЇНІ
18.05 Д/ф “Іспит на людяність” 
19.20 Тема дня

19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч о -пліч 
20.50 Тема дня 
21.20 Разом 
21.45 Своя земля 
22.05 Розсекречена історія 

Віâòороê , 28 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Сильна доля 
9.50 Загадки чернівецьких атлантів 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.20 Марійчин першосвіт
11.25 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Дододики
12.30 Лайфхак українською
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Д/с “Зброя тварин” 
16.05 Лайфхак українською
16.20 Бук:Маршрут 
16.30 Двоколісні хроніки.
16.50 UA Музика
17.15 ЗміниТи 
17.35 Енеїда 
18.05 Сильна доля 
19.20 Тема дня
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля 
20.50 Тема дня 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Пліч-о-пліч 
21.55 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка 

Ñереда, 29 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.45 Лайфхак українською
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.15 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Додолики
12.30 Лайфхак українською
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
14.25 Д/п “Герої України. Крути. 

Перша Незалежність”
15.20 Документальна програ-

ма “Січ” 
15.45 Розсекречена історія 
16.40 Школа доступності. 
17.15 Своя земля
17.30 Лайфхак українською
17.35 Енеїда 
18. 05 UA Музика

18.10 Сильна доля 
19.20 Тема дня
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Пліч-о-пліч
20.50 Тема дня 
21.20 Крим .Реалії 
21.45 Твій дім 
21.55 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка 

Чеòâер, 30 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк. 
9.50 Загадки чернівецьких атлантів 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.15 Марійчин першосвіт, 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Додолики
12.25 Лайфхак українською
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Д/с “Зброя тварин” 
16.05 Лайфхак українською
16.15 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
16.30 Двоколісні хроніки. 
16.45 UA Музика
17.15 Своя земля
17.30 Лайфхак українською
17.35 Енеїда 
18.05 UA Музика
18.10 Сильна доля 
19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
20.50 Тема дня 
21.20 Разом
21.45 Своя земля
21.55 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка. 

П’яòíиця, 31 ñічíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Фольк 
9.45 Загадки чернівецьких атлантів 
9.55 Енеїда 
10.25 Бюджетники 
10.50 Д/с” Стань диким з нами” 
11.15 Марійчин першосвіт, 
11.20 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
11.45 Мультфільм “Покахонтас” 
12.15 Додолики 
12.30 Своя земля
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Т/с “Епоха честі” 
15.10 Д/с “Зброя тварин” 
16.05 Лайфхак українською
16.15 Мандруємо вдома 

16.30 Двоколісні хроніки. 
16.45 UA Музика
17.15 Артефакти 
17.35 Енеїда 
17.40 Енеїда 
18.05 UA Музика
18.10 Сильна доля 
19.20 Тема дня 
19.45 Своя земля
20.15 Сильні 
20.50 Тема дня 
21.20 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля 
22.00 Розсекречена історія 
22.50 Українська читанка.

Ñóáоòа, 1 ëюòого
7.00 Мультфільм “Покахонтас” 
7.25 Додолики
7.50 Марійчин першосвіт 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Лайфхак українською
9.45 Школа доступності 
9.55 Бук:Маршрут 
10.10 Мандруємо вдома 
10.15 UA: Фольк 
11.10 Бюджетники 
11.35 Енеїда 
12.30 Д/с” Стань диким з нами” 
13.00 Д/Ц “Двоколісні хроніки” 
13.30 Тема дня 
14.00 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
16.15  Х/Ф “Грозовий перевал” 
18.30 Сильні 
18.45 Своя земля
19.00 “Новини”
19.10 Діалоги
19.35 Пліч- о-пліч 
20.00 Бук:Маршрут 
20.15 Документальна програма 

“Дивись українською” 
20.40 Ukraїner. The Movie 
22.05 Сильна доля. 

Íедіëя, 2 ëюòого 
7.00 Мультфільм “Покахонтас” 
7.25 Додолики
7.50 Марійчин першосвіт, 
7.55 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
8.10 Лайфхак українською
8.30 “Файний ранок”
9.35 Артефакти 
10.00 Мандруємо вдома 
10.10 UA: Фольк. 
11.00 Бюджетники
11.30 Енеїда 
12.20 Лайфхак українською
12.30 Д/с” Стань диким з нами” 
13.00 Своя земля
13.30 Пліч-о-пліч 
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.40 Розсекречена історія 
15.35  Х/Ф “Павел із Тарсуса” 
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19:15 ЗміниТи 
19:30 Своя земля
19.40 Пліч-о-пліч 
20.20 ВУКРАЇНІ 
20.45 Разом
21.10 Як казав Дід Панас 
22.05 Сильна доля.
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КУС-КУС З ОВОЧАМИ

Кус-кус – це оброблена спе-
ціальним чином крупа з твер-
дих сортів пшениці. З манної 
крупи і злегка вологого борош-
на формують дрібні гранули, а 
потім їх просівають через сито. 
Страви з кус-кусу завжди вихо-
дять дуже ніжними, оригіналь-
ними та неймовірно смачними! 
Готувати його простіше про-
стого. Найневибагливіший ва-
ріант – залити крупу окропом 
та настояти під кришкою про-
тягом 5 хвилин. Проте, якщо 
поєднати її з грибами, ковбас-
ками чи овочами, то смачнішої 
вечері годі й шукати!

ПОТРІБНО: 200 г кус-кусу,1 
маленький корінь селери, 1 
велика морквина, 1 цибули-
на,100-150 г спаржевої квасолі 
(у мене заморожена), по 100 г 
зеленого горошку та кукурудзи 
(у мене заморожені, але можна 
й консервовані), оливкова олія, 
сіль, дрібка цукру, суміш перців 
мелена, карі, куркума.

ПРИГОТУВАННЯ: спаржеву 
квасолю закинути в окріп (не 
розморожувати!), дати закипі-
ти, проварити 3 хвилини й од-
разу ж відкинути на сито та об-
лити холодною водою. Горошок 
та кукурудзу розморозити. Се-
леру нарізати не надто малень-
кими кубиками й обсмажити на 
оливковій олії до м’якості. По-
класти нарізані довільно цибу-
лю та моркву. Смажити все ра-
зом 2-3 хвилини, періодично 
помішуючи. Додати в сковорід-
ку підготовлені горошок, куку-
рудзу та спаржеву квасолю. Все 
посолити, поперчити, присма-
чити цукром та спеціями, ре-
тельно перемішати. Тушкувати 
овочі 3-5 хвилин. Всипати кус-
кус і готувати хвилину-дві, по-
стійно помішуючи (всі крупин-
ки мають просочитися олією та 
соком від овочів). Влити, при-
близно, склянку гарячої води, 
довести до кипіння й зменши-
ти вогонь до мінімуму. Накри-
ти кришкою та готувати стра-
ву доти, доки кус-кус не вбере в 
себе всю рідину. Подавати стра-
ву гарячою в глибоких піалах.

ГОЛУБЦІ З БУЛГУРОМ
Булгур це - крупа з пшени-

ці, зібрана в період молочної 
стиглості. Пшеницю пропарю-
ють, висушують на сонці, очи-
щають від висівок (залиш-
ків оболонок) і дроблять на 
дрібні фракції. Зовні отрима-
на крупа нагадує кукурудзя-
ну. Аналогом булгура можна 
назвати ячну крупу. Саме за-

вдяки пропарюванню і сушін-
ню булгур отримує незвичай-
ний смак і аромат, що нагадує 
горіховий. 

ПОТРІБНО: 120 г булгура, 
1 головка капусти, 2 цибули-
ни, 2 морквини, перець запаш-
ний мелений, 250 г помідорів у 
власному соку (або томатного 
соусу), 2 ст. л. цукру, 500 г сви-
нячого фаршу, сіль, 1-2 ст. л. то-
матної пасти, 3-4 ст. л. сметани.

ПРИГОТУВАННЯ: булгур до-
бре промити, залити водою в 
пропорції 1:2, посолити й від-
варити не до повної готовнос-
ті (він стає м'яким, але не роз-
вареним). Капустяне листя для 
м'якості запарити в киплячій 
воді 1-2 хвилини, потім вийня-
ти й відрізати тверді прожилки 
(воду не виливати, вона знадо-
биться пізніше). Моркву натер-
ти на тертці, цибулю – нарізати 
кубиками. Спасерувати овочеву 
суміш на олії. Половину додати 
в готовий м’ясний фарш. До ін-
шої половини засмажки додати 
томати у власному соку, смета-
ну та томатну пасту. Посолити, 
поперчити, присмачити цукром. 
До фаршу з овочами додати ва-
рений булгур та ретельно пере-
мішати. На листочок вареної ка-
пусти викласти ложку фаршу. 
Щільно загорнути, формуючи 
голубець. Скласти голубці в єм-
ність, в якій вони будуть готува-
тися. Промащувати кожен шар 
голубців томатною засмажкою. 
Залити все чашкою води, в якій 
запарювалося капустяне листя. 
Відправити каструлю зі сформо-
ваними голубцями в духовку на 
годину при 180°С. Подавати зі 
сметаною та зеленню.

ПШЕНИЧНА КАША  
З КУРКОЮ І ГАРБУЗОМ

Ця недорога і звична для 
українців крупа - одна з най-
давніших у світі. Історики 
знайшли підтвердження того, 
що її вживали в їжу ще 5 тисяч 
років тому. З пшеничної кру-
пи можна варити смачні каші. 
Цей продукт додають в супи, 
котлети та тефтельки. Таким 
чином можна істотно збагати-
ти раціон корисними речови-
нами та вітамінами. Крім того, 
пшенична каша відмінно під-
ходить для дієтичного харчу-
вання та схуднення.

ПОТРІБНО: 1 скл. крупи, 2,5 
скл. води, 2 курячі грудки, 500 г 
гарбуза, сіль, лавровий лист, 3 
ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз по-
різати невеликими кубиками. 
Воду кип’ятити з половиною 

кількості гарбуза і сіллю 5 хви-
лин. Грудку порізати великими 
кубиками. Підсмажити на олії 
3-4 хвилини. Додати порізану 
кубиками цибулю і протушку-
вати ще 2-3 хвилини.

Додати другу половину по-
різаного кубиками гарбуза і 
протушкувати ще 2 хвилини. 
Варений гарбуз розтовкти пря-
мо в банячку і всипати пшенич-
ну крупу. Проварити 10 хвилин. 
Додати в банячок гарбузово-
курячу суміш і проварити до го-
товності. В кінці вкинути лавро-
вий листок, який вийняти через 
1 хвилину.

ЗАПІКАНКА ВІД ЄВГЕНА 
КЛОПОТЕНКА

Кукурудзяна крупа над-
звичайно корисна і смачна, 
але дуже кап¬ризна у при-
готуванні й вимагає постій-
ного помішування, інак-
ше утворяться грудочки, а 
ще - вона липне до боків і 
дна посуду, тож може приго-
ріти. Щоб каша вийшла по-
справжньому смачною, по-
трібно дотримуватися певних 
пропорцій крупи, води та мо-
лока - рідини має бути рази у 
три-чотири більше, ніж кру-
пи.

ПОТРІБНО: 25 г вершково-
го масла, 150 г консервованої 
кукурудзи, 400 г кукурудзяної 
крупи, 4 курячих стегна, 3 зуб-
чики часнику, 1/4 шт. лимона, 
2-3 помідора, кілька гілочок пе-
трушки, 2 ст. л. олії, 1 шт. перцю 
чилі, спеції. 

ЗАПІКАНКА З ПОЛЕНТОЮ: 
ПРИГОТУВАННЯ: поми-

ти і обсушити 4 курячих стег-
на. Викласти їх на деко, засте-
лене пергаментом, або в фор-
му для запікання. Полити соком 
¼ лимона, посолити, поперчити 
за смаком і полити 2 ст. л. рос-
линної олії. Добре перемішати, 
щоб розподілити спеції. Розча-
вити ножем 3 зубчики часни-
ку і теж покласти до курки. За-
пікати курячі стегна 25-30 хви-
лин при температурі 190 граду-
сів. Готовим курячим стегнам 
дати трохи охолонути і порва-
ти руками на невеликі шматоч-
ки, відокремивши м'ясо від кіс-
ток. Нарізане м'ясо викласти на 
дно форми для запікання. Звер-
ху на курку насипати 150 г кон-
сервованої кукурудзи. Якщо у 
вас є свіжа або заморожена, то 
можна використовувати і її. На-
різати 2-3 невеликих помідо-
ра кубиками. Викласти нарізані 
помідори в форму на курку і ку-
курудзу. Якщо хочете додати го-

строти, поріжте 10 г перцю чилі 
дуже дрібно і викладіть разом з 
томатами. Викладіть петрушку 
зверху на томати. 400 г кукуру-
дзяної крупи пересипати в ка-
струльку і залити водою у про-
порції 1:4. Додати до поленти 
20 г вершкового масла і посо-
лити за смаком. Поставити ка-
струлю на середній вогонь і до-
вести до кипіння, постійно по-
мішуючи. Продовжувати вари-
ти кашу протягом 2-3 хвилин 
при постійному перемішуванні. 
Готову поленту вилити в форму 
зверху томатів. За необхідності 
розрівняти поленту за допомо-
гою лопатки або ложки. Зверху 
покласти вершкове масло, щоб 
при запіканні вийшла гарна зо-
лотава скоринка. Також можна 
змастити поленту м'яким мас-
лом за допомогою кулінарної 
кисті. Запікати приблизно 15-
20 хвилин при температурі 180 
градусів.

РІЗОТТО З БІЛИМИ 
ГРИБАМИ

ПОТРІБНО: 1 скл. рису, 1 ци-
булина, 200 г білих грибів, ½ 
пучка петрушки, 2 ст. л. терто-
го пармезану, 50 г коньяку, 50 
г вершкового масла, рослин-
на олія, сіль, перець, 1,5 склян-
ки води.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби на-
різати та обсмажити на олії. До-
дати нарізану півкільцями ци-
булю й обсмажити все разом. 
Додати рис і пасерувати кіль-
ка хвилин, помішуючи. Влити 
коньяк і дати йому випарува-
тися. Влити воду, додати сіль, 
перець і довести рис до готов-
ності, якщо необхідно, додати 
ще води. Додати вершкове мас-
ло, посипати тертим сиром і по-
дрібненою петрушкою.

КОТЛЕТИ З ПШОНА  
І ОВОЧІВ

Пшоняна каша є однією 
з таких страв, яка поєднує 
в собі приємний смак і про-
сто величезну користь для 
здоров'я. Крім довгого від-
чуття ситості, вона уповіль-
нює процес відкладення жиру 
і  покращує стан організму та 
шкіри в цілому.

ПОТРІБНО: 350 г пшоняної 
крупи (вареної), 60 г моркви, 50 
г горошку, 30 г твердого сиру, 1 
яйце, 2 зуб. часнику, 70 г сухарі, 
150 мл олії, суміш перців за сма-
ком, сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: одну чаш-
ку пшона промити 5-6 разів, за-
лити 3 чашками води і відва-
рити до готовності 20-25 хви-

лин, помішуючи. Остудити. Па-
ралельно з пшоном очищену 
моркву нарізати кубиками і ра-
зом із зеленим горошком від-
варити 3-4 хвилини. Відкину-
ти овочі на друшляк і охолоди-
ти. У готову пшоняну кашу до-
дати подрібнений часник, яйце, 
30 г сухарів, тертий сир, перець 
і сіль. Додати підготовлені ку-
бики моркви і зелений горо-
шок. Добре перемішати суміш з 
пшона, сформувати 8 шт. котлет 
і обваляти їх у панірувальних 
сухарях. Викласти готові кот-
лети з пшона в гарячу олію. Об-
смажити котлетки до рум’яної 
хрусткої скоринки. Подавати га-
рячими.

ГРАНОЛА

ПОТРІБНО: 300 г вівся-
них пластівців, 100 г меду, 50 г 
вершкового масла, 1 ч. л. меле-
ної кориці, 150 г улюблених зер-
нят та горіхів (можна взяти гар-
бузові, соняшникові, лляні зер-
нята, грецькі горіхи та чищений 
мигдаль, сухофрукти).

ПРИГОТУВАННЯ: у глибо-
кій мисці змішати всі сухі інгре-
дієнти. В невеликому сотейни-
ку розігріти мед та масло й змі-
шати до однорідності. Прогрі-
вати, поки маса не буде теку-
чою. Влити мед з маслом до су-
хих інгредієнтів та добре пе-
ремішати. Перекласти на ні-
чим не змащене деко, розрів-
няти та поставити в розігріту 
до 150 °С духовку. Пекти, поки 
пластівці та зернята добре 
підрум'яняться, приблизно 20-
25 хвилин. Дістати деко з гра-
нолою з духовки та залишити 
на деку вистигати. Після висти-
гання, перекласти у ємність, що 
герметично закривається.

ГРЕЧАНІ ТЕФТЕЛІ
ПОТРІБНО: 1/2 склянки 

гречаної крупи, 500 г печериць, 
2 цибулини, 2 ст. ложки крохма-
лю, 1 склянка сметани, олія для 
смаження, борошно для паніру-
вання, сіль, перець, зелень на 
смак.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку 
відварити до готовності в під-
соленій воді. Гриби промити, 
обсушити і обсмажити на олії 
з подрібненою цибулею. Осту-
дити. Гриби з цибулею подріб-
нити в блендері або м’ясорубці, 
додати гречку і крохмаль. Пе-
ремішати масу до одноріднос-
ті. У глибоке деко вилити сме-
тану. Сформувати тефтелі, об-
валяти їх у борошні, викладати 
на деко. Поставити в духовку на 
25-30 хвилин при температурі 
200 градусів.

НЕ КАРТОПЛЕЮ ЄДИНОЮ: 
смачні та корисні 
рецепти з КРУП
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ГОРОСКОП
З 22  по 28 січня

ОВЕН. Якщо ви одруженi, можливi 
сiмейнi суперечки. Оскiльки ваша друга по-
ловинка поважає вас і захоплюється вами, 
все буде залагоджено полюбовно. Якщо ви 
самотні, будьте уважні у взаєминах iз проти-
лежною статтю.

ТЕЛЕЦЬ. Це несприятливий період для 
любовних інтриг. Не змушуйте кохану лю-
дину ревнувати, інакше ризикуєте втрати-
ти свою любов. Щоб запобiгти неприємнос-
тям, iгноруйте плiтки.

БЛИЗНЮКИ. Вас чекає нова романтич-
на пригода. Не будьте занадто наївні, не 
вірте обіцянкам, які вам даватимуть. Адже 
може виявитися, що насправді вам потрібна 
інша людина.

РАК. Зірки обіцяють сприятливий пері-
од у професійній діяльності. Проте ваша різ-
кість може призвести до сутичок iз колега-
ми, будьте поступливiшими.

ЛЕВ. Ви зможете направити всі свої сили 
на досягнення поставлених цілей. Не опус-
кайте руки, навіть якщо результат буде по-
мітний не відразу - проявіть наполегливість.

ДІВА. Вам потрібно буде серйозно під-
ходити до вирішення кожної проблеми, зва-
жувати всі «за» і «проти». Ви будете більш 
рішучими і активними і, безсумнівно, досяг-
нете цілей.

ТЕРЕЗИ. Вам необхідно буде виконува-
ти не завжди розумні накази. Але не робіть 
вигляд, що вас це не турбує, інакше ситуація 
розвернеться не на вашу користь.

СКОРПІОН. Тиждень буде сприятливим 
у професійному плані. Цілком можливо, що 
ви зможете знайти краще місце для докла-
дання своєї енергії. Не бійтеся змінити міс-
це роботи.

СТРІЛЕЦЬ. Якщо ви вестимете здоровий 
спосіб життя, ніяких проблем зі здоров’ям 
не буде. Більше вiдпочивайте, правильно 
харчуйтеся й обмежте вживання алкоголю.

КОЗЕРІГ. Здоров’я не турбуватиме вас, 
ви будете сповнені енергії. Не виникне нія-
ких труднощів, навіть якщо ваш життєвий 
темп стане напруженiшим. Вживайте захо-
ди, щоб захистити себе від інфекційних за-
хворювань.

ВОДОЛІЙ. Зірки сприятимуть вам, од-
нак можуть виникнути деякі проблеми. В 
основному труднощі чекають вас у профе-
сійній діяльності, тому необхідно набратися 
терпіння і бути наполегливiшими.

РИБИ. Якщо ви мудро підійдете до ви-
рішення робочих проблем, то зможете не 
тільки підвищити свою психологічну опір-
ність, а й розвинути в собі двi дуже важливi 
якості - навчитися вести переговори і роби-
ти правильнi висновки.

ВІДПОВІДІ

Тернопільське управління Голов-
ного управління ДПС в області нага-
дує, що звітність подається платника-
ми податків за місцем своєї податкової 
адреси в один із таких способів (за ви-
бором): особисто або уповноваженою 
на це особою; надсилається поштою з 
повідомленням про вручення та з опи-
сом вкладення; засобами електронно-
го зв’язку в електронній формі з до-
триманням вимог законів щодо елек-
тронного документообігу. 

У разі надсилання податкової 

звітності поштою, платник податку 
зобов’язаний здійснити таке відправ-
лення не пізніше ніж за 5 днів до за-
кінчення граничного строку подан-
ня податкової декларації (звіту з ЄСВ 
- не пізніше ніж за 10 днів до закінчен-
ня граничного строку), а при поданні 
податкової декларації в електронній 
формі, - не пізніше закінчення остан-
ньої години дня, в якому спливає та-
кий граничний строк. 

Звертаємось з проханням до плат-
ників податків , які звітують особисто 

або через уповноважену на це особу, з 
метою  уникнення черг, нарікань, еко-
номії власного часу, не зволікати з по-
данням річної (квартальної) звітнос-
ті на паперових носіях до останнього 
дня граничного терміну подання - 10 
лютого 2020 року. 

У Центрі обслуговування платни-
ків можна отримати консультацію 
щодо порядку подання звітності та до-
помогу при її заповненні за адресою: 
м.Тернопіль, вул. Білецька, 1 чи за те-
лефоном: 43-46-10, 43-46-46.

Платникам податків - про подання звітності
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Вітаємо!
 Доброго і відважного чоловіка, рятувальника, працівника 

18-ї державної пожежно-рятувальної частини
 Андрія Анатолійовича ЯЦИШИНА

з Днем народження!

З повагою - колектив 
Козівського районного  

сектору та 18-ої ДПРЧ.

Вітаємо!
Дорогеньку, 

улюблену, найкращу, 
талановиту  дівчинку,  
донечку, сестричку та 

внучку
Єлизавету 
КОСТЕНКО

із села Плотича 
Козівського району

з 10-річчям! 
Тобі, моя доню, тобі
Всі помисли наші та мрії.
І серце наше назавжди,
Любов, піклування, надії.
Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай Ангел хоронить від злого,
Для Тебе відкриті світи,
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху
Стежинку свою віднайди 
І плач хіба тільки від сміху!

 З любов’ю та повагою –  
тато, мама, братик,  дідусь і бабуся. 

Вітаю!
Дорогу сестру, братову, тітоньку 

та бабусю
Стефанію Василівну КОСЯК 

із с. Лози Збаразького району
з 60-річним ювілеєм!

Пройшло дитинство 
і стали ми дорослі,

Пройшли роки, та спогади лишились
Вони у подумках веселих і серцях,
Вони нам душу ніжно звеселили.
Життя несе печалі і тривоги,
Нестримну радість і любов святу,
А я повіки вдячна Богу,
Що він послав мені сестру.
Спішу Тебе я привітати:
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа. 
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай роки ідуть, а душа молодіє,
Онуки ростуть, а чоло не сивіє,
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Тобі діти й онуки.

З любов’ю – сестра Орися з сім’єю.

Вітаємо!
Дорогу, любу, добру, лагідну, найкращу у 

світі дружину, матусю, бабусю, невістку, 
сваху

Стефанію Василівну КОСЯК 
з с. Лози Збаразького району

із 60-річчям!
У день ювілею, в прекрасний час
Щирі вітання Ти прийми від нас.
Щоб злагода й мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині. 
Хай обминають біль і тривога,

Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного і щастя без краю – 
Усього найкращого щиро бажаєм!
Є Ти, рідненька, між нами у хаті, 
І всі ми щасливі, і всі ми багаті.
Хай роки минають, як чиста вода,
Для нас Ти, рідненька, завжди молода.
Рум’янцем палає красуня калина,
Немов з ювілеєм віта
Бажаємо щастя й здоров’я,
Матусю рідненька, на довгі, прекрасні літа! 

З любов’ю і вдячністю – чоловік Микола, свекор 
Василь, дочка Людмила, зять Василь, внуки Марія 
і Микола, син Василь з сім’єю, сваха Тетяна, сват 

Василь і сваха Стефанія.

Вітаємо!
Дорогу сестру 

Оксану Сергіївну 
МАНДРИКУ 

із села Котюжини 
Збаразького району 

з 50-річчям!

Є ювілеї різні, 
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітання шлють 
  найрідніші,
А Тобі – лише п’ятдесят!
Щиро вітаємо Тебе з святом
  урочистим,
Дякуємо Богу, що Ти є на землі,
Хай над Тобою небо буде чисте,
Радісно на серці, повно на столі.
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт,
Ми від душі Тобі бажаєм
Здоров’я міцного і многая-многая літ!

З любов'ю і повагою -  
сестра Ніна та чоловік Семен з сім'єю, 

брати Володимир та  Анатолій з 
дружинами Вірою  

і Ларисою, їх сім'ї та вся велика родина.

Вітаю!
Дорогу донечку 

Іванну ГУСАРЧУК
 із села Малі Вікнини 
Збаразького району
 з Днем народження!

Роки минають день за днем –
не озирайся назад,
Вони, як іскри над вогнем,
неначе зорепад!
Підіймуться у висоту,
спалахують на мить,
А невблаганний час в житті
на місці не стоїть.
Січневий день веде до хати 
гостей в щасливу днину,
Готуйся радо зустрічати
усю свою родину.
Бажаєм тільки молодіти,
не дивлячись на вік,
Нехай шанують Тебе діти,
хай любить чоловік!
Здоров’я зичимо міцного,
сердечний шлем привіт,
Щастя великого, земного,
красивих, довгих літ!

 З любов’ю - мама Феодосія Гусарчук  
та вся велика родина.

Вітаємо!
Чудову людину, вірну подругу 

Надію КОЛЯДУ
 із села Малі Вікнини Збаразького 

району
 з Днем народження!

Шумлять літа, мов на вітрах тополі,
А в тих літах – і сонце, і дощі.
Ми Тобі Бажаємо, щоб було доволі
І щастя, й спокою, й веселощів в житті.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За гарні справи хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Не зважай на роки – Ти така молода,
Хай всміхається Тобі небо і квіти,
Бажаєм у щасті й добрі
Калинове сторіччя ще зустріти!

 З повагою – коліжанки.

Вітаю!
Чудову, добру свою сваху

Марію БОДАНЬ 
із села Манево Лановецького 

району
  з Днем народження!

Хай доля дарує Вам довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру
На многії і благії майбутні літа.
Як квіти на галявині весняній
Всміхайтесь весело завжди,
Не знайте горя і тривоги,
Не знайте ані крихітки біди!

З повагою - сваха Феодосія Гусарчук.

З Днем народження вітаєм,
Щастя й успіхів бажаєм,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!

Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!

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!
Чудову дружину, люблячу маму і доньку, 

добру племінницю, сестричку та братову
Наталю Володимирівну Костюк

з Вікнин на Збаражчині
з Днем народження! 

З Днем народження вітаємо щиро,
Зичимо здоров’я, радості й миру!
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Бажаєм жити впевнено, щасливо,
Долати перешкоди і страхи.
І з вірою в свої безмежні сили,
Не зупиняючись, до мрій своїх іти!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Хай доля для Тебе чудес не жалкує,
Хай поруч удача щомиті крокує.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

З любов’ю – чоловік Микола, діти Сергій і Ваня, 
мама Ольга, дядько Григорій, брат Михайло  

з дружиною Мирославою. 

Вітаємо!
Дорогу сестричку, люблячу, дуже хорошу 

тьотю
Тетяну Іванівну ПУТЬКАЛЕЦЬ

з Вікнин Збаразького району
з Днем народження і прийдешнім  

Днем ангела!

Нехай летять собі літа
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині, 
Журба щоб в безвість відійшла, 
А радість жила в кожній днині.
Хай будуть поруч віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З повагою і любов’ю - сестра Ольга, Григорій,  
племінники Михайло і Наталя з сім’ями.




