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У ціну газети враховано вартість
поштових послуг: прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош.
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У Різдвяний час чудовий
Зичим щастя українцям
І добра у кожнім домі,
І здоров’я аж по вінця.
Недарма ж колядка щира,
Ніби доленьки провидця.
Вірим: будуть жити в мирі
Україна й українці!

На фото Івана
ПШОНЯКА:
аматорський вертеп
с. Ковалівка
Монастириського
району.

Школярі з Гуштина
здобули дві перемоги
на всеукраїнському
фестивалі
«Українська
8
стор.
паляниця»

Погода в Тернополі й області
20 січня - хмарно,
вночі та вранці сніг,
температура повітря
вночі 7-8, вдень 2-5 градусів морозу. Схід сонця
- 8.04, захід - 16.54.
21 січня - ясно, без
опадів, температура повітря вночі 2-4 градуси
морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід сонця
- 8.03 захід - 16.55.

Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

22 січня - хмарно,
без опадів, температура повітря вночі 0-1
градус морозу, вдень
2-3 градуси тепла. Схід
сонця - 8.02, захід 16.57.
23 січня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 2-3 градуси

тепла. Схід сонця - 8.01,
захід - 16.58.
24 січня - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 2-5 градусів
тепла. Схід сонця - 8.00,
захід - 17.00.
25 січня - хмарно,
можливий сніг та дощ
зі снігом, температура

повітря вночі 0-1, вдень
0-1 градус морозу. Схід
сонця - 7.59, захід 17.02.
26 січня - хмарно,
сніг, температура повітря вночі 3-4, вдень
1-3 градуси морозу.
Схід сонця - 7.58, захід
- 17.03.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Колектив «Тернопільгаз» щиро вітає

Марію Львівну Ватраль

з ювілейним Днем
народження!

Є люди, які роблять цей світ
кращим і досконалішим: своїм
професіоналізмом, працьовитістю, відповідальністю, своєю
добротою, мудрістю, щирістю… Це – про Марію Ватраль,
керівника Бережанського газового господарства. Впродовж
багатьох років Марія Львівна
очолює колектив, яким пишаємося і ставимо у приклад. Цій
красивій, тендітній і водночас
сильній, рішучій жінці усе вдається! Поруч з роботою Марія
Львівна поєднала у собі чіткість і строгість керівника та доброту і вірність жінки-матері. За порядність і людяність її
шанують колеги, поважають друзі.
Тож прийміть, шановна Маріє Львівно, найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею! Хай кожна мить буде сповнена
гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею.
Міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя - в душу! Бажаємо Вам нових
життєвих досягнень і перемог, спокою і миру, людської вдячності. Нехай Вас завжди супроводжує удача, а будні і свята
повняться радістю і любов'ю рідних та близьких Вам людей.
Залишайтеся завжди такою ж витонченою і чарівною, мудрою і цілеспрямованою, толерантною і багатогранною!
Мороз такий, що не до жартів,
Та ювілей серед зими
Квітучих теплих весен вартий,
І з ним вітаємо Вас ми!
Роки, що так летять без спину,
Хай смутку волі не дають.
Вони – це ще одна вершина,
А по життю – ще довга путь.
Хай шлях цей буде не тернистим,
Хай окриляє успіх Вас,
З добра і вдячності намисто
Вінчає працю повсякчас.
Хай щедрим буде Ваше свято,
Здоров’я й щастя – на сто літ!
Тепло, яким Ви так багаті,
Нехай зігріє весь Ваш рід!

Реклама:

+38 (068) 364-08-54

Сучасні інноваційні технології
м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Тема тижня

Василь ОЛЕЩУК: "Легально працевлаштовуєте
безробітних? Отримайте компенсації!"
Одним із напрямків стимулювання роботодавців та суб’єктів
малого підприємництва до створення нових робочих місць і
працевлаштування на ці місця певних категорій безробітних є
щомісячна компенсація фактичних витрат на сплату єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Ц

ю компенсацію
роботодавець може
отримати за умови
працевлаштування
безробітного за
направленням служби
зайнятості на нове
робоче місце на строк
не менше, аніж на два
роки. Компенсація
виплачується щомісячно
протягом одного року з
дня працевлаштування
людини.

давців для отримання компенсацій: робоче місце повинно
бути новим, тобто створеним у
результаті діяльності суб’єкта
господарювання, збільшення
штатної чисельності працівників за умови відсутності
скорочення (зменшення середньомісячної чисельності за
попередні 12 місяців) або модернізації чи зміни технології
виробництва, що потребують
нових знань, навичок і вмінь
працівника; роботодавець не
повинен мати заборгованості
Чим більша зарплата - тим зі сплати єдиного внеску та/
більший розмір компенсації.
або страхових внесків на заОсновні вимоги до робото- гальнообов’язкове державне

пенсійне страхування. Він також не має бути банкрутом і
проти нього не може бути порушена справа про банкрутство.
Згадана компенсація виплачується й суб’єктам підпри-

ємництва у разі працевлаштування безробітних на нові
робочі місця в пріоритетних
видах економічної діяльності.
Так, із травня 2013 року по
грудень 2020-го 2036 роботодавців Тернопільщини отримали компенсацію єдиного
соціального внеску за працевлаштування 2944 безробітних, із них 1381 особа, яка має
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню.

Також із 2015 року 41 роботодавець отримав компенсацію витрат на оплату праці за
працевлаштування на умовах
строкових трудових договорів
44 безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб.
За довідками слід звертатись у місцеві підрозділи служби зайнятості Тернопільщини.
Василь ОЛЕЩУК,
директор Тернопільського обласного центру
зайнятості

Ціна на газ опустилася нижче рівня 2018 року
Рішення Уряду про встановлення граничної ціни на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр
знизить його вартість в середньому на 30%. А для частини українців це зменшення становитиме
майже 40%. Про це повідомляє начальник відділу енергозбереження управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження ОДА Михайло Гиренко.
Платіжка менша майже
на 500 гривень

Кабмін затвердив державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Однак рішення про
державне регулювання ціни на газ не
означає, що Уряд відмовляється від
розвитку ринку газу в Україні.
- Ця ціна є нижчою на 1,5 грн за куб
від тієї, яка була у 2018-2019 роках.
У зимові місяці тих років платіжки в
середньому становили 2,5-3 тисячі
гривень. З ціною 6,99 грн/куб середня до 6,99 грн. Про це на засіданні Кабміплатіжка буде приблизно на 500 грн ну повідомив прем'єр-міністр України
меншою, - зазначив Михайло Гиренко. Денис Шмигаль.
- Люди, які отримують мінімалку,
Гранична ціна за
пенсіонери і соціально вразливе населення продовжать отримувати субсирозподіл газу – не
дії в повному розмірі. Середній розмір
більше 1,79 гривень
субсидії в Україні становить понад
Крім того, Нацкомісія з питань ре- 1600 грн. Отримують їх три мільйогулювання енергетики і комунальних ни домогосподарств, – заявив Денис
послуг схвалила зниження тарифів на Шмигаль.
розподіл газу для 14 облгазів.
- Громадянам, які вже отримують
Пониження стосується компаній, субсидію, хвилюватися не варто, їм
у яких тарифи були суттєво вищими, вона призначена на опалювальний
аніж у середньому по країні.
сезон 2020-21 років. Згідно з постаноУ більшості це невеликі облгази, у вою про надання субсидії, передбачеяких не спрацьовує економія на ефекті но, що у разі зміни тарифів на житломасштабу. Серед них компанія - ПрАТ во-комунальні послуги розмір субсидії
«Тернопільгаз».
перераховується в автоматизованому
Зниження склало 5%-30%, тарифи режимі. Тому не потрібно подавати
цих компаній тепер становитимуть ніяких додаткових звернень та доку1,66-1,79 грн (без ПДВ).
ментів, - розповідає заступник депарсоцзахисту Олег Воронка.
Субсидії виплатять в таменту
Громадянам, які не отримували
повному обсязі
субсидію, з 1 січня, у зв'язку із підвиПоряд з тим, українці продовжать щенням тарифів на комунальні поотримувати субсидії навіть після рі- слуги, варто звернутися до місцевих
шення Кабміну обмежити ціну на газ управлінь соціального захисту насе-

договорів про соціальне забезпечення,
або перебувають за кордоном у період
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.

лення та подати заяву на отримання
допомоги.
Також Уряд прийняв рішення щодо
змін порядку надання субсидій. За словами Олега Воронки, тим громадянам,
яким колись відмовили в отриманні
субсидії, зараз варто звернутися до
місцевих управлінь соціального захисту населення за місцем проживання
для перевірки права на отримання допомоги.
Відтак, відповідно до змін, житлова субсидія може призначатися:
- на загальних підставах особам, які
набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, та особам, які не
мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (на сьогодні житлова субсидія їм може призначатися лише за рішенням комісії);
- за рішенням комісії домогосподарствам, у складі яких є особи, що
офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено

Рішення про
встановлення
граничної ціни на газ
не означає, що Уряд
відмовляється від
розвитку ринку газу в
Україні.

Сьогодні без втручання в ситуацію
вже б у лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн. В умовах недосконалої конкуренції, монополізації
ринку встановлення граничної ціни є
необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не
консервації монополій.
Чому ринок газу надзвичайно
важливий для майбутнього України?
Ринок газу - це кінець монополізму та
надприбуткам окремих олігархів. Це
можливість обирати свого газопостачальника та отримувати кращу ціну,
послуги та сервіс. Ринок газу також
покладає край крадіжкам блакитного палива та обкраданню державних
компаній через різни схеми.
Надалі Уряд зробить так, щоб усі
газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців.
Тоді люди зможуть підписати річний
контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку або влітку. Це європейський підхід, який діє в
усіх цивілізованих та розвинених країнах.
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ЗУНУ - переможець конкурсу

«Феєрія новорічного міста»
У сесійній залі Тернопільської міськради відбулося нагородження переможців
конкурсу «Феєрія новорічного міста». За перемогу в кількох номінаціях змагалися
міські установи та організації, заклади освіти, торгівлі, сфери послуг.

З

а результатами
журі, перше місце у
номінації «Карнавал
прикрас» посів колектив
Західноукраїнського
національного
університету, зокрема
команда відділу
гуманітарної освіти та
виховання (начальник
відділу Світлана
Сорочинська).

Журі відзначило святкову
новорічно-різдвяну атмосферу ЗУНУ, чудово оформлені зимові фотозони виставкової зали університету,
яскраво оздоблені ялинки та
власноруч виготовлені прикраси.
«Надзвичайно приємно
отримувати найвищу нагороду міського голови нашого міста. Радіємо, що наша
творча команда створила
святковий настрій студентам та викладачам університету», - сказала заступник
начальника відділу Алла
Бінцаровська.

Збережемо старовинні двері на Опільського
У Тернополі волонтери об’єдналися, аби врятувати частинку історії міста

Щ

ороку в Тернополі
меншає історичних
дверей. Їх замінюють
на нові та сучасні, безжально
знищуючи фрагменти
минулого. Давні двері важкі,
облущені, із старими замками
та скрипучими завісами,
непрактичні і немодні.
Але їх виготовляли ще в
позаминулому столітті, робили
надійно і на роки, прикрашали
візерунками і сподівалися, що
вони послужать довго. Багато з
цих дверей – справжні витвори
мистецтва і без них старовинні
будинки і вулиці просто
втрачають душу…
У сусідньому Івано-Франківську,
Львові, Одесі, у містечку Бережанах
на Тернопільщині вже взялися за збереження і відновлення старовинних
дверей. У нашому місті досі схожих ініціатив не було і з кожним роком старовинних дверей все менше.
Відреставрувати двері під’їзду з будинку на Опільського, 4 вирішили небайдужі тернополяни. Ініціатива належить мешканці будинку Люсі Дрозд.
Поштовхом до дії стало те, що старі
двері замінили на металеві. Люди втомилися від того, що у під’їзд постійно
заходять невідомі, розпивають алкоголь, хуліганять. Спершу хотіли відреставрувати двері, але це коштувало
більше, аніж купити нові – близько
30 тисяч гривень. Люся Дрозд почала шукати однодумців, аби відновити
пам’ятку минулого. Натомість сусіди
погодилися повернути назад історичні двері, якщо їх вдасться відреставрувати.
Фотографиня та журналістка Анна
Золотнюк тривалий час фотографує
давні елементи архітектури Терно-

поля. Разом із Людмилою Дрозд вони
взялися за проєкт збереження дверей
на Опільського.
- Дуже важливо зберегти історичні
двері та інші історичні елементи, адже
завдяки їм людина не тільки бачить
історію, а й може торкатися до неї , переконана Анна. – Завдяки цим деталям ми розуміємо, які естетичні, функціональні цінності були притаманні
людям, які жили у цьому місті до нас.
Двері - невід’ємна частина композиції
фасаду. Коли двері замінити, то будинок як естетична цілісність вже не є
цінністю і руйнується. Кожна автентична деталь працює над створенням
ідентичності, історичної тканини та
унікальності міста.
Люся і Анна почали шукати однодумців. Зв’язувалися з істориками,
архітекторами, відділом культури,
різними людьми, які цікавляться цією
темою і є активними в громадському
житті.
- Це наболіле питання, яке ніхто у

Тернополі не вирішує, - каже Людмила
Дрозд. – Ми зв’язалися з активістами
з Івано-Франківська, які займаються
відновленням дверей у своєму місті.
Вони поділилися досвідом. Зараз ми
розчищаємо підвал у будинку і там
будемо знімати стару фарбу з цих дверей. Адже без цього ніхто з реставраторів не може нам сказати, скільки це
буде коштувати. Дуже хочемо відновити автентичний вигляд цих дверей,
зокрема ті деталі, які в радянські часи
були втрачені. У Тернопіль має приїхати архітектор Олеся Хмелик, яка
розробить ескіз дверей, щоб нам було
легше працювати з майстрами, які їх
реставруватимуть.
Люся переконана, якщо вдасться
відновити одні двері, згодом можна
буде говорити і про відновлення інших, які ще залишилися.
- Утім, нас цікавлять не тільки ці
двері. Ми переконані: збереження історичної архітектури не менш важливо, ніж ремонт доріг, зведення церков

і забудова парків, - кажуть ініціаторки
проєкту. - Автентичні деталі - це невідновлювальний ресурс, котрий творить
ідентичність міста, та й мешканців
теж. Рятуючи сьогодні одні двері, ми
врятуємо історичну архітектуру міста.
За тиждень ініціатори акції зуміли зібрати 4842 гривні. Ви можете
підтримати цю ініціативу і долучитися до порятунку частинки історії
нашого міста: картка Приватбанку
5168 7520 1095 8927.
Для підтримки ініціативи можна
не лише переказати кошти, а й придбати листівки із зображенням дверей. Їх намалював ілюстратор Юрій
Волянюк. Придбати їх можна або через
фейсбук-спільноту «Збережемо старовинні двері на Опільського», або в кав’ярні
«Карма Кава». Вартість
однієї – 20 грн.
Юля ТОМЧИШИН.
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Федір Бортняк: «Без бажання рухатися
вперед не зміниться якість життя»
Усі ми опинилися минулого року в ситуації, яка, здавалося б, у сучасну
інформаційну епоху технологій та проривів на рівні знань є неможливою.
Бо виявилось банальне: ми просто люди і ми не безсмертні…

Який висновок зробимо з тих наук,
із тих втрат, здобутків та уроків,
якими нас вдарив 2020-й? Кожен на
своєму рівні доклався до того, аби
вберегти свою родину, колег, колективи від інфікування COVID-19.
- А на працівників Фонду лягла ще й
інша відповідальність, – розповідає в.о.
начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України в Тернопільській області Федір
Бортняк, – на них покладено пріоритетну функцію забезпечення соціальними
гарантіями саме тих осіб, які безпосередньо постраждали від пандемії. Це, у
першу чергу, працівники, які захворіли
на COVID-19, а також особи, зайняті обслуговуванням населення, самоізольовані під медичним наглядом і в спеціалізованих закладах охорони здоров’я.
Крім того, Фонд продовжує реалізацію
виплат за соціальним страхуванням
за загальними страховими випадками.
Разом зі спеціалістами інших відомств
страхові експерти з охорони праці докладають зусиль, аби попередити страхові випадки, професійні захворювання,
особливо це стосується працівників медичних закладів, які піддаються найбільшому ризику інфікування.
- Пригадую, Федоре Всеволодовичу,
коли п’ять років тому Ви приступили
до виконання обов’язків начальника
управління ВД ФССУ в Тернопільській
області, розповідали в інтерв’ю про
себе, своє бачення розвитку новоутвореної структури. За цей час змінилися суспільні акценти, 2020-й додав обов’язків та відповідальності,
пов’язаних із пандемією COVID-19. Як
завершили рік, чого вдалося досягти?
- Справді, праця в наш час – це велике право і великий обов’язок. Особливо
праця в структурах, пов’язаних із соціальним захистом. Доля вділила мені
шматок поля соціальної роботи, який я
разом із колективом управління та його
відділень в області намагався належно
доглядати. Звісно, біля людей завжди
вчишся і стаєш мудрішим, розрізняєш
проблеми і шляхи їх вирішення…
Епідемія COVID-19 розділила суспільство на різні рівні відповідальності
та безпеки. В умовах карантину працівники Фонду в посиленому режимі працюють для того, аби швидше кошти,
які поступають в область, потрапили
до громадян, адже знають, що тепер потрібна кожна копійка. Особливо тим, у
кого проблеми зі здоров’ям.
У минулому році Фонд направив на

страхові виплати медичним працівникам внаслідок інфікування COVID-19
та їх родинам 100 мільйонів гривень.
В області – 1,8 млн. грн. Потенційного
споживача послуг Фонду турбують вчасні страхові виплати по вагітності і пологах, тимчасовій непрацездатності, на
поховання, інші послуги. До речі, ці види
виплат в області минулого року профінансовані на майже 313 млн. грн., реабілітація застрахованих осіб – 1,4 млн.
гривень.
У Фонді відсутні затримки із фінансування по жодній зі статей видатків,
оплата здійснюється вчасно та в повному обсязі. З такою позитивною інформацією завершили фінансовий рік.
- Тепер у Вашій роботі є чимало
того, що пов’язує з викликами пандемії. Але такі теперішні реалії. Якщо
для однієї частини суспільства, як
то кажуть, в тилу, важливо перебувати вдома, дотримуватись заходів
індивідуального захисту, аби не заразитись вірусом, то інша частина
за своїми обов’язками – на передових
позиціях…
- Кілька місяців перед очима стояла
фотографія лікаря, який був обличчям
кампанії «Дякую лікарям» і символом
боротьби із COVID-19. Надривний погляд Івана Венжиновича з Почаєва
достукувався до людей із білбордів і в
Тернополі, і на вулицях десятків українських міст у найважчі часи пандемії.
Коли медичні працівники масово звільнялися через високий рівень зараження смертельним вірусом, він щодня
повертався до своєї червоної зони. Усі
пацієнти, яких Іван Венжинович лікував
від COVID-19, одужали. І завжди будуть
вдячні за це. Але хвороба стала фатальною для самого лікаря. Недуга розвивалася настільки блискавично, що Іван
Венжинович помер за кілька днів. Усі
симптоми хвороби, включно з пневмонією, свідчили про те, що саме коронавірус
забрав життя лікаря.
Та позитивного тесту, який міг би
офіційно підтвердити недугу, не було.
Ви думаєте, я не переживав через цей та
чимало інших випадків, коли знаєш, що
медик життя поклав задля врятування
інших? Працівники Фонду, розслідуючи
цей випадок у складі комісії, намагалися захистити інтереси сім’ї лікаря. Адже
чимала одноразова виплата в разі смерті потерпілого від коронавірусної інфекції медика допоможе дітям та дружині
стати на ноги, хоча ніякі виплати не замінять дорогу людину.
До речі, рішенням Кабінету Міністрів
України нещодавно врегульовано процедуру розслідування випадків смерті
медичних працівників внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідні зміни до постанови КМУ «Про затвердження Порядку розслідування та
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві»
від 17.04.2019 № 337 Уряд прийняв на
своєму засіданні 05 січня 2021 року. Рішення затверджено постановою КМУ за
№ 1. Документом спрощено процедуру
проведення розслідувань гострого про-

фесійного захворювання на COVID-19,
що призвело до смертельного наслідку,
а також внесено зміни до складу комісії з розслідування. Тепер буде легше
справлятися зі всіма вимогами часу.

- Медики найкраще знають, що
таке віруси, як вони впливають і поширюються. Вони насамперед мають
показувати приклад, розповідати
людям про те, як вберегтися від зараження. Дбати про це самим та
оберігати населення…
- Усі разом висловлюємо їм вдячність
за жертовність і громадянську свідомість. І просимо: бережіть себе! Адже я
говорю весь цей час: приборкати пандемію шляхом максимального дотримання основних заходів громадського
здоров’я – наш спільний обов’язок. Епідемія змусила підприємства переглянути не тільки свої звичні плани, а й ставлення до профілактики виробничого
травматизму, особливо до ймовірного
зараження працівників новою, не вивченою формою інфекції. Тепер життя і
здоров’я найманих працівників напряму
залежить від ставлення роботодавців до
своїх кадрів. Це ще одна ланка роботи
Фонду. За минулий рік в області сталося
70 нещасних випадків на виробництві.
Беручи участь у роботі комісії із
розслідування нещасних випадків на
виробництві, експерти Фонду доходили
висновку, що із певних причин нещасного випадку могло б і не статись, якби з
боку роботодавців, керівників структурних підрозділів приділялась належна
увага питанням охорони праці, здійснювався контроль за дотриманням виробничої та трудової дисципліни, свідомим
виконанням працівниками інструкцій з
охорони праці.

- Напевне, в професійній діяльності щодня доводиться розв’язувати
міцні вузли…
- Не без того… Щодня в Україні хворіють на коронавірус в середньому понад 200 медиків. Від початку епідемії в
Україні за даними Центру громадського
здоров’я захворіли близько 50 тисяч
медичних працівників, із них 439 осіб
померли. В області за участі страхових
експертів з охорони праці Фонду за минулий рік розслідувано 860 випадків,
пов’язаних з інфікуванням SARS-CoV-2
лікарів. Під час розслідування комісією
виявлено 110 випадків інфікування на
робочому місці та 750 випадків хвороби
медичних працівників, не пов’язаних з
виробництвом. Виплати призначаються
Фондом на підставі актів розслідування
нещасних випадків зараження медичних працівників корона вірусною інфекцією внаслідок виконання професійних
обов’язків.
Пригадуєте, як на початках епідемії
люди свідомо дотримувались дистанції,
ізоляції, користувались повсюдно засобами індивідуального захисту та засобами дезінфекції? З часом маски сповзли людям на підборіддя. Носять захист
задля годиться, піддаючи не лише себе
ризику. І тепер чимало сімей знають, що
таке реанімація та кисневі балони… Бу-

ває, самі лікарі та медсестри часто нехтують власною безпекою, забуваючи,
що у них значно більше вірусне навантаження.
Я бачу єдиний спосіб допомогти людям у білих халатах – зменшити навантаження на систему охорони здоров’я,
адже що менше людей хворітиме, то
менше буде госпіталізовано. Тому підтримувати лікарів у боротьбі за наше
здоров’я варто власним дотриманням
карантинних заходів особистої безпеки.

- Як відомо ще з античних часів,
той, хто не рухається вперед, рухається назад. Головною конкурентною
перевагою в сучасному світі є швидкість та якість надання послуг.
- Назвіть мене невиправним оптимістом, однак я вірю, що ми крокуємо
вперед. Без наполегливості, бажання
рухатися вперед не зміниться якість
життя. Адже, як я завжди наголошую, не
маємо права не виправдати сподівання
людей, задля яких працюємо. Особливо це стосується осіб з інвалідністю. Бо
що відрізняє людину з інвалідністю від
нас? Доля секунди. Так, доля секунди,
коли людина не встигла, не справилася,
провалилася в прірву відчаю. Тому дай,
Боже, нам сили піклуватися про тих, хто
не може цього робити самостійно.
За минулий рік потерпілим на виробництві в області профінансовано 55,7
млн грн різних видів страхових виплат
та медико-соціальні послуги на суму 5,2
млн гривень. І хоча цього року ми не відвідували потерпілих на виробництві за
місцем проживання у зв’язку з карантином, працівники Фонду в телефонному
режимі постійно підтримували зв’язок,
консультували людей, надавали максимум інформації стосовно допомоги,
на яку вони можуть розраховувати від
Фонду.
Важливий зворотній зв’язок та взаємодія із застрахованими особами. Тому
уважно ставимось до усіх звернень громадян. Тільки аналіз їх очікувань, вміння з цього аналізу зробити висновки та
поліпшити роботу допоможуть досягти
адекватних взаємин із ними. У підсумку – запропонувати ту послугу, яка буде
відповідати потребам й інтересам клієнта.
Саме так працюють робочі органи
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України, постійно вдосконалюючи роботу з потерпілими на виробництві та застрахованими особами.
Чесно кажучи, на цьому етапі зрозумів: на кожній життєвій сходинці є
стільки сфер докладання зусиль, стільки речей, які слід поліпшити, вдосконалити. Раніше я думав, що ці процеси
можна здійснити швидше. Адже життя
наше переповнене рекламою, яка переконує, що все здійснюється моментально, та не кожен процес підпадає під такі
швидкі темпи. Однак, як відомо, хочеш
зробити – починай.
Науки 2020 року жорсткі, проте якісно невідворотні. Тому будьмо вдячні
йому хоча б за це.

Зоряна ЗАМКОВА.

Здоров’я
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Волосся врятує плазма крові

У поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» застосовують
сучасні технології для лікування від облисіння та оздоровлення волосся
провокують причини, які передаються
генетично, а також гормональні збої
в організмі, стреси, інфекції, системні
недуги, дефіцит вітамінів, вживання
медикаментів, шкідливі умови праці та
багато іншого.

Не лікуйтеся
шампунями, а йдіть
до лікаря

С

учасний ритм життя,
постійні стреси, стан
екології впливають на
здоров’я нашого волосся. З
кожним роком ця проблема все
більше зачіпає не лише старше
покоління, а й молодь. Згідно
зі статистикою, 58% жінок
і 60% чоловіків стикаються
з проблемою сильного
випадання або поганого росту
і ослаблення волосся. COVID-19
лише загострив цю проблему.
Йдеться про втрату волосся
як серед тих, хто перехворів
коронавірусом, так і в людей,
у яких не була підтверджена
ця недуга, але значно зріс
рівень переживань і стресу
під час карантину. Згідно з
опитуваннямTheNewYorkTimes,
з цією проблемою зіткнулося
30% людей.

«Для одужання пацієнта
ми використовуємо
ресурси його організму»

У поліклінічному відділенні КНП
«Тернопільська комунальна міська лікарня №2» використовують сучасні
технології для лікування від облисіння
та оздоровлення волосся. Фахівці закладу успішно застосовують плазмотерапію для допомоги пацієнтам. Цей
метод показує хороші результати.
- П’ять років тому ми почали застосовувати PRP-терапію для лікування суглобів, використовуючи плазму
крові, збагачену тромбоцитами, - розповідає Вадим Кравчук, завідувач поліклінічним відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня
№2». - За цей час нам вдалося допомогти тисячам пацієнтів. Ця методика
показала хороші результати, адже для
одужання пацієнта ми використовуємо
ресурси його організму. Власний біоматеріал ніколи не зашкодить, не викличе алергію. PRP-терапія знімає біль,
запалення, набряк, покращує кровообіг
та живлення суглоба, відновлює зруйнований хрящ. Плазмотерапія також
високоефективна у косметології. Тому
лікарі нашого закладу використовують
плазму крові для лікування облисіння

та інших недуг волосся. Цей метод чудово працює, і ми вже маємо перших
пацієнтів, яким вдалося допомогти.

В середньому щодня ми
втрачаємо 100 волосин

У поліклінічному відділенні КНП
«Тернопільська комунальна міська лікарня №2» допомагає повернути здоров’я
волоссю і проводить процедуру плазмотерапії лікар-дерматолог, трихолог Діана
Дола. Окрім медичної освіти, фахівчиня
пройшла десятки тренінгів та навчань з
дерматології і трихології, а також є членом «Асоціації трихологів України».
- Я помітила, що проблема випадіння волосся дуже актуальна серед
моїх пацієнтів, - розповідає Діана Дола.
– Загалом є нормою, коли у день в середньому людина втрачає 100 волосин.
Це число відносне, адже є люди з густішим волоссям та з рідшим, є також генетичні особливості. Варто зазначити,
що ріст волосся у кожної людини поділяється на три фази. Найтривалішаз
них – фаза росту (анаген), яка займає
85-90% всього періоду розвитку волосини. Далі фаза спокою (катогену), яка
займає 1-2%, а також фаза телогену
(період випадання волосся) – 9-14%.
Коли співвідношення цих трьох фаз
порушується, то з’являється проблема
надмірного випадіння волосся.
Випадіння волосся поділяють на
фізіологічне та патологічне. Одним з
прикладів фізіологічного випадіння
можна назвати надмірне випадіння волосся у жінок після вагітності.Щодо патологічного випадіння волосся, то його

Поганий стан волосся не варто ігнорувати, вважають медики. Це може
бути першою ознакою розвитку захворювання.
- Якщо ви помітили тривожні зміни
у стані волосся, збільшення кількості
випалого, лупу чи інші симптоми, то
варто звернутися до лікаря, - каже Діана Дола. – Адже це допоможе вчасно
виявити недугу і швидко її вилікувати.
До прикладу, захворювання шлунка
може провокувати випадіння волосся.
Адже тоді залізо, яке ми отримуємо з
їжею, не засвоюється в організмі. Часто
проблеми з випадінням волосся виникають у вегетаріанців. Цікаво, що аналізи в них можуть бути і в нормі. Але
коли перевіряють кількість феритину
(сироваткового заліза), то воно в дефіциті. Були випадки, коли люди вводили
в раціон дитяче пюре з м’ясом, аби поповнювати запаси цієї речовини. Звичайно, не можна узагальнювати, але є
люди, в яких відсутність в раціоні м’яса провокує дефіцити вітамінів. Також
недуги щитовидної залози впливають
на стан волосся, інші гормональні збої.
Тому спершу ми проводимо пацієнтам
діагностику і з’ясовуємо причину виникнення проблем із волоссям. І лише
після цього призначаємо лікування.
За словами Діани Доли, зросла кількість пацієнтів, у яких виникає надмірне випадіння волосся через стреси. Також звертаються за допомогою ті, хто
перехворів коронавірусом, адже в багатьох після перенесеної недуги стан
волосся значно погіршується. Загалом
же лікарка зазначає, сьогодні професія трихолога стає все популярнішою.
Люди на власному досвіді переконуються, що краще піти до лікаря і знати
причину, аніж витрачати значні кошти
на розрекламовані засоби.
- Також хочу застерегти, коли ви
помітили лупу, то не варто зволікати
із походом до лікаря, - додає Діана Вікторівна. – Це симптом себорейного
дерматиту. Справа в тому, що шкірне
порушення зазвичай розвивається при
системних збоях: наприклад, на тлі
гормональних коливань, авітамінозу

або постійного стресу. І, щоб впоратися
з лупою і свербінням, потрібно не тільки використовувати спеціальну мазь,
але і пройти комплексне лікування.
Самолікування, зокрема використання
цинкової мазі або заміна шампуню на
антисеборейний - знімає тільки зовнішні прояви хвороби на деякий час.

Плазмотерапія:
особливості процедури,
ефект і протипоказання

Замість хімічних препаратів і дорогих шампунів лікарі рекомендують
використовувати плазму власної крові
для лікування облисіння, відновлення та зміцнення волосся. Запевняють,
плазмотерапія абсолютно безпечна
процедура, яка показала свою ефективність на практиці. А ще – це справжній
мастхев для алергиків, адже не потрібно вводити в організм сторонні речовини.
- Під час процедури ми проводимо
забір крові пацієнта у спеціальну пробірку, - розповідає Діана Дола. - Далі з
допомогою центрифуги відділяємо з
неї плазму. Вона збагачена тромбоцитами і фібрином. Тромбоцити мають
фактори росту, які прияють поділу клітин, їх регенерації та забезпечують ріст
волосся. Також плазма крові містить
корисні гормони, ферменти та вітаміни.
Плазмотерапія показує чудові результати під час лікування облисіння у
чоловіків.
- Не варто соромитися цієї проблеми, - зазначає лікарка. – Слід пройти
обстеження і визначити причину облисіння. Дуже часто це патології, які можна вилікувати. А вже тоді з допомогою
плазмотерапії відновити волосся. Що
раніше людина прийде до трихолога,
то ефективнішим буде лікування. Також плазма крові чудово допомагає
при себорейному дерматиті та покращує якість волосся.
Перед плазмоліфтингом за декілька
днів бажано перейти на здорове харчування, щоб плазма максимально збагатилася корисними елементами. Також
потрібно відмовитися від алкоголю.
- Сеанс плазмотерапії триває близько 30 хвилин. Процедури проводять
двічі на місяць. Лікар розділяє волосся,
змащує антисептиком і вводить препарат або плазму в кожен квадратний
сантиметр шкіри голови, - додає Діана Вікторівна. - Дуже важливо, щоб
процедуру проводив кваліфікований
фахівець, адже результати залежать
від правильності введення плазми.
Після процедури ми не рекомендуємо
приймати ванну, відвідувати сауну та
басейн. Протипоказанням для плазмотерапії є вагітність або грудне вигодовування, захворювання крові або
вживання препаратів для розрідження
крові, онкологічні та аутоімунні недуги, неврологічні розлади, хронічні інфекції, цукровий
діабет, гепатит.
Юля ТОМЧИШИН.
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За неповний 2020 рік померло більше
пів мільйона українців

З

а 11 місяців 2020 року в Україні
померло 549,17 тисяч осіб, що на
2,9% більше, ніж за аналогічний
період 2019-го. Про це повідомляє
Інтерфакс-Україна з посиланням на
дані Держстату
За цей час народилося 268,9 тисяч дітей, що на
6,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
З урахуванням раніше оприлюднених даних,
в листопаді минулого року зафіксовано значне
зростання числа померлих, порівняно з листопадом позаминулого року - на 35%, - до 63,44
тисяч осіб.

Число новонароджених в листопаді знизилося, порівняно з листопадом позаминулого
року на 11,7%, - до 21,62 тисяч.
Жовтень став п’ятим місяцем в 2020 році,
коли число померлих перевищило аналогічні
дані 2019-го: першим був червень з 8,4%, другим - серпень з 3,9%, третім - вересень з 15,4%,
четвертим жовтень - з 17,5 %.
Згідно з даними Держстату, населення України на 1 грудня минулого року оцінювався у 41
мільйон 629,93 тисяч осіб, що на 292,74 тисячі,
або на 0,7% менше, аніж роком раніше.

Пропонують встановити мораторій
на підвищення комунальних тарифів

У

Верховній Раді нардепи
зареєстрували постанову №4609
якою пропонують скасувати
підвищення вартості енергоносіїв
та ввести мораторій на їхнє
підвищення терміном на 1 рік. Про
це свідчить пояснювальна записка до
відповідного проєкту на сайті Ради.

Згідно з текстом постанови, парламент рекомендуватиме уряду, крім введення мораторію, розробити та внести на розгляд Верховної
Ради зміни до держбюджету-2021, якими передбачити виділення достатньої суми коштів
для покриття потреби у пільгах та субсидіях
для соціально незахищених верств населення.
Також депутати вимагають перевірити

законність та обґрунтованість збільшення
вартості енергоносіїв, встановленої відповідно до актів Кабміну та Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.

Актуально
Рада може скасувати
перенесення робочих
днів через свята

В Україні можуть на державному рівні
заборонити переносити робочі дні через свята.
Це нібито негативно впливає на продуктивність
українців та формує негативну репутацію
потенціалу України у бізнесі на світовому рівні.

В

ідповідний
законопроєкт вже
зареєстрували.
Комітет з питань
соціальної політики та
захисту прав ветеранів
наразі його опрацьовує.
Про це повідомляє
пресслужба Верховної
Ради.
Наразі в Україні діє правило: якщо свято припадає на
вихідний, люди також відпочивають у наступний робочий
день. Таке перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох вихідних поспіль.
Водночас іноді, щоб отримати довгоочікувані вихідні,
люди змушені відпрацювати без перерви відразу 6 днів. Це
порушує вимоги закону щодо мінімального часу відпочинку
для працівників.
Автори законопроєкту кажуть, що перенесення робочих
днів - це типова радянська традиція, яка збереглася у деяких
країнах. Зокрема, в Росії.
Такий тривалий відпочинок зводить до мінімуму можливість працювати з інвесторами та зменшує робочу мотивацію людей.

Замість обіцяного закінчення епохи бідності українці
дістали ще вищі ціни. І не лише на комуналку...
Українці й до пандемії не розкошували. А минулий «коронавірусний» рік
добряче потрусив гаманці. Та й початок нового року в матеріальному плані
виявився невтішним. Найперше, через ціни. Значно подорожчала комуналка.
Одні газ та світло чого вартують!

З

а останній рік кожен
другий українець
скаржився на нестачу
грошей. Загалом, із ситуацією,
коли не вистачає коштів,
регулярно зіштовхуються
45 відсотків наших
співвітчизників. Половина
із них заявила: такі ситуації
бувають майже щомісяця.
Найчастіше людям не вистачає
грошей на споживчі товари,
будинок/квартиру/авто і
відпустку, свідчить аналітика
Незалежної асоціації банків
України.
Цікаві факти щодо росту цін в країні. Держслужба статистики оприлюднила дані про споживчі ціни на товари
та послуги в грудні 2020 року, порівняно з груднем 2010-го. За останні десять
років інфляція склала 187,5%, тобто
ціни зросли майже у 2,9 разів.
Водночас житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 513,2% (більше, ніж у
шість разів). Алкогольні напої, тютюнові вироби - на 326%. Транспорт
- 219,8%. Освіта - 180,9%. Охорона
здоров’я - 164,7%. Ресторани і готелі

- 161,3%. Різні товари та послуги - на
160,8%.
Продукти харчування та безалкогольні напої за десять років подорожчали на 151,1%. Предмети домашнього
вжитку, побутова техніка й утримання
житла - на 106,6%. Відпочинок і культура - 102,2%. Зв’язок - на 76%. Одяг і
взуття - на 44,8%.
Коли доходить до регулювання цін
або чергового їх підвищення, можна почути бюрократичні мантри про
«економічно обгрунтовані ціни» чи
«економічно обгрунтований тариф».
Як кажуть експерти, монополії самі
придумали це поняття, щоб включати
у витрати все що завгодно. На 513,2%
подорожчала комуналка за десять
років! І, схоже, кінця «економічно обгрунтованим тарифам» не видно...
Видатків українці мають багато.
Приміром, торік з кишень наших співгромадян на зарплату одного нардепа пішло майже півмільйона гривень.
Загалом у 2020-у українці заплатили
нардепам за роботу у Верховній Раді
203 106 166,74 гривні. Про це на запит
УНН розповіли в апараті ВР.
Окрім цього, з кишень платників
податків народним обранцям виділялися кошти на відрядження. За

рік вони «наїздили» по країні на 345
789,72 гривні.
У парламенті зараз працює 422 депутатів, хоча їх конституційний склад
повинен налічувати 450 осіб. Кількість
менша через відсутність представників з округів тимчасово окупованих
територій Донбасу та Криму.
Про те, що треба скоротити число
нардепів, говорили давно. І ось Комітет Верховної Ради з питань правової
політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт
№1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних
депутатів. Для ухвалення законопроєкту потрібна конституційна більшість - 300 голосів. Цікаво, проголосують?
Наприклад, як зазначив з цього
приводу політолог Петро Олещук,
кількість нардепів ніяк не впливає на
ефективність роботи Ради. Адже частина з них активної участі в роботі
парламенту, в принципі, не бере.
У свою чергу інший політолог - Богдан Петренко в коментарі Укрінформу сказав: «Щодо покращення роботи
Верховної Ради, то вона залежить від
того як кількість переростає у якість.
Це питання, радше, до лідерів партій

- кого вони просуватимуть у депутати: своїх близьких; представників фінансових груп, які надають кошти на
вибори та діяльність партії; людей, за
яких голосують, і які «витягують вибори», але професійно і політично вони
- «пустишки»...
Думки різні: одні - «за», інші - «проти». А в принципі, потрібно, аби Рада
нормально працювала. Бо наразі бачимо в парламенті багато прогульників,
депутатів, які практично не голосують, чимало лобістів олігархів...
І поки вирішуватимуть питання
- скорочувати чисельність «слуг» народу, чи ні, в країні вирують тарифні
пристрасті. Люди вимагають знизити
вартість компослуг, зокрема газу та
електроенергії. Бо виходить, що замість обіцяного закінчення епохи бідності українці дістали
ще вищі ціни. І не лише
на комуналку...
Ольга ЧОРНА.
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Автомобільна афера на десятки тисяч доларів Паливними картками
"торгують" шахраї

Видуривши у потерпілих кошти та вісім
автомобілів, пройдисвіт втік за кордон

У

дев’яти фактах
шахрайства
підозрюють 36-річного
тернополянина. Чоловік
влаштував аферу на
реалізації та розмитненні
автомобілів, а також доставці
транспортних засобів з-за
кордону.
- Афери з чужими автівками та
грошима почалися ще у вересні 2019
року, проте, зловмисник довго годував обіцянками своїх клієнтів, а ті
вірили. Перші звернення до правоохоронців почали надходити лише
влітку 2020 року, коли пройдисвіт
перестав виходити на зв'язок. Слідчі
встановили – в цей час він уже перебував за кордоном, - розповіли у поліції Тернопільської області.

Загалом до правоохоронців звернулися дев’ятеро осіб, котрі заявили,
що стали жертвами шахрая. Восьмеро з них – жителі Тернопільщини,
один - мешканець Хмельницького.
Суми заявлених збитків сягають від
500 до 10 тисяч доларів.
- Комусь з потерпілих зловмисник
обіцяв пригнати автівки з-за кордону, взявши з кожного по дві, три
з половиною тисячі американських
доларів. Житель Хмельницького, котрий теж чекав на нове закордонне
авто. за яке заплатив три тисячі «зелених», замовив ще одну послугу –
реалізувати його старий автомобіль.
Проте, втратив і гроші, і машину. Дві
автівки зникли і в тернополянина.
Одну іномарку він віддав під реалізацію, а іншу – для розмитнення. Сума

Бажання зекономити на
пальному обернулася для жителя
Тернопільщини втратою коштів

Ч

заявлених втрат – понад 100 тисяч
гривень. Найбільших збитків – понад
десять тисяч американських доларів
- зазнав житель Збаразького району,
котрому зловмисник пообіцяв вигідно продати Volkswagen Passat, - додали у поліції.
Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Вирішується питання
про оголошення шахрая у розшук.

Вилетів з санок і врізався в дерево

Н

а Тернопільщині
компанія
влаштувала
небезпечні зимові
розваги на дорозі. Для
18-річного хлопця
пригода завершилася
смертельно. Загиблий житель Кременеччини.

- За попередньою інформацією, 17 січня ввечері четверо
мешканців області вирішили
покататися проїжджою дорогою на імітованих санках,
- розповіли у поліції Тернопільської області. - До автомобіля "Jeep-Cherokee" мотузкою
прив'язали капот від іншого

ерговий факт шахрайства задокументували працівники Чортківського відділу поліції. Чоловік переказав на рахунок афериста
майже 5000 гривень, однак, бажаного
не отримав.
За словами потерпілого, в інтернеті він знайшов оголошення про продаж паливних карток
за вигідною ціною. Продавець попросив сплатити наперед 4800 гривень. Покупець це зробив,
але аферист, отримавши кошти, вимкнув телефон і видалив допис.
Потерпілий звернувся до правоохоронців.
У поліції розпочали кримінальну справу та рекомендують людям здійснювати покупки на
перевірених інтернет-платформах. Через свою
безпечність жителі Тернопільщини потрапляють на гачок шахраїв і втрачають власні заощадження, кажуть у відомстві.

У Тернополі з маршрутки
випала пенсіонерка

Поліцейські просять відгукнутися очевидців

авто. Троє сіли на імітовані
санки, інший - за кермо. Під
час руху один з компанії вилетів і за інерцією врізався в
дерево на узбіччі.
Потерпілого юнака госпіталізували з відкритою черепно-мозковою
травмою,
переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Прожив він з такими

«Залякував, що у нього
є гранати та зброя»
34-річний житель Теребовлі погрожував
вибухом на АЗС. Чоловік запевняв
поліцію, що споруда замінована.

- 17 січня на лінію "102" надійшла інформація
від невідомої особи про те, що у Теребовлі заміновано
автозаправну станцію, - розповіли в поліції Тернопільської області. - Дозвонювач висловлювався нецензурно, залякував, що у нього є гранати та інша зброя. По
голосу було чути – чоловік в неадекватному стані.
Місцеві правоохоронці відреагували на повідомлення про замінування. Спільно з вибухотехніками
та кінологом виїхали на місце події, огородили АЗС,
евакуювали персонал та відвідувачів, оглянули приміщення і прилеглу територію, проте, підозрілих
предметів та вибухових речовин не виявили.
- Нам швидко вдалося з’ясувати, що до протиправного причетний 34-річний житель райцентру,
- розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділення поліції в Теребовлі Андрій Купчак.
– Чоловік не вперше потрапляє у наше поле зору. За
останній місяць його кілька разів притягували до адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий виклик поліції. Зловмисник зловживає алкоголем і постійно повідомляє про різноманітні події, які
не відбулися, проте, ми зобов’язані реагувати на них.
Слідчі розпочали кримінальну справу за статтею
259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про
загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. У поліції зазначили, що за скоєне «мінеру» загрожує до шести років позбавлення волі.

ушкодженнями лише хвилин
двадцять. Врятувати хлопця
медикам не вдалося.
- 29-річний водій на момент нещастя перебував у
стані алкогольного сп'яніння,
- зазначили у поліції. - У його
крові виявили 2,3 проміле алкоголю. Порушника поліцейські затримали. Подію внесли
в ЄРДР згідно за статтею 286
ККУ. Тривають слідчі дії.

- Подія трапилася 15 січня на
зупинці громадського транспорту
"Центральний ринок". Потерпіла - жінка 1936 року народження.
Вона отримала тілесні ушкодження, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Бригада екстреної медичної
допомоги доправила пенсіонерку
до травматологічного відділення
лікарні. Медики виявили в неї перелом плечової кістки.
- За попередньою інформацією, потерпіла близько 14:40 виходила з маршрутного таксі номер
12, - додали у поліції. - Проте, во-

дій почав зачиняти двері - і її затиснуло. Люди здійняли галас. Водій відчинив двері й пенсіонерка
впала на тротуар, травмувавшись,
а маршрутне такі поїхало далі.
Про подію поліцію повідомили
медики, за кілька годин оперативники встановили особу водія. Він
стверджує, що нічого не знає про
травмування пасажирки.
У водія відібрали взірці крові
для перевірки на вміст алкоголю.
Правоохоронці просять очевидців
нещастя повідомити деталі події
за номером (096)197 68 38 або на
лінію "102".

Судитимуть рекетирів, які тероризували перевізників

На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох
осіб, які систематично вимагали кошти від перевізників до Італії.

- Встановлено, що обвинувачені впродовж 2018-2020 років незаконно заволоділи їх коштами на суму понад 320 тисяч гривень, - розповіли у Тернопільській обласній прокуратурі. - Злочинне угруповання організував
львів’янин спільно з двома місцевими мешканцями. Зловмисники регулярно вимагали від 25 до 75 євро за кожен рейс у громадян, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення до Італії. У разі несплати коштів погрожували власникам мікроавтобусів спалити транспорт, який вони використовують для закордонних поїздок.
Через відмову одного з перевізників платити побори рекетири нарахували йому 5000 євро "боргу". Потерпілий поскаржився правоохоронцям. Вимагачів затримали під час одержання коштів на одній із заправних станцій поблизу Тернополя у жовтні 2020 року.
Рекетирам інкримінують ч. 4 ст. 189 КК України - вимагання.

Попросили води й
поцупили заощадження

З

лодійки, котрі назвалися
працівницями соціальної служби,
викрали 11 тисяч гривень з квартири
83-річної тернополянки
- Зі слів потерпілої, зловмисниці йшли за нею до
під’їзду будинку, оминули на вході й піднялися сходовою кліткою вгору. Коли старенька увійшла до свого
помешкання, через кілька хвилин постукали у двері.
Одна з жінок віком близько 50 років, повної статури,
інша – на вигляд - 35-40 років. Зловмисниці пояснили
старенькій, що вони відвідують літніх людей, аби зібрати дані для виплати соціальної допомоги. Одна з
відвідувачок попросила дати склянку води. Ймовірно,
коли пенсіонерка пішла на кухню, інша лиходійка й
поцупила гроші, що зберігалися в квартирі, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Правоохоронці розшукують крадійок і закликають
краян не впускати в помешкання незнайомих людей.

Вдарив кілька разів в обличчя
На Кременеччині зять побив тещу

Побої та мордування інкримінують правоохоронці
жителю одного з сіл району.
- Чоловік, 1989 року народження, побив власну
тещу. Про тілесні ушкодження потерпіла заявила на
лінію "102". За її словами, вона разом із зятем та донькою була в гостях. Під час застілля між потерпілою та
зятем виник конфлікт. Чоловік почав привселюдно
ображати жінку, а вона, аби цього не слухати, пішла
додому, - розповіли у поліції Тернопільської області.
Слідчі з’ясували, що в цей час до пенсіонерки зайшов у
гості син. За кілька годин повернулися й донька з зятем.
- Бійку спровокували слова тещі. Вона запитала
доньку, чому чоловік принижує і ображає її. Це почув
зять і з кулаками накинувся на пенсіонерку. Він вдарив її кілька разів в обличчя. За маму заступився син і
відтягнув хулігана, - додали у поліції.
Подію внесли в ЄРДР згідно зі статтею 126 ККУ - побої та мордування.
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З редакційної пошти

Школярі з Гуштина здобули дві перемоги на
всеукраїнському фестивалі «Українська паляниця»
Гуртківці «Музею хліба» презентували традиції свого села та
спекли унікальний коровай за рецептом місцевих господинь

Н

аціональний
екологонатуралістичний
центр учнівської молоді
наприкінці 2020 року
провів фінальний
етап Всеукраїнського
фестивалю «Скарбниця
народної духовності –
українська паляниця».
Цей захід має на меті
залучити дітей і молодь
до активної пізнавальної,
пошукової та трудової
діяльності, створення
умов для самореалізації
талановитої молоді,
сприяти збереженню
історичної пам’яті,
популяризації народних
традицій як безцінної
історичної спадщини,
підтримати соціальну
активність учнівської
молоді, вивчати і
поширювати досвід
роботи музеїв хліба у
школах.

Участь у фінальному етапі
фестивалю взяли 17 команд із
шкіл та позашкільних закла-

дів 10 областей України. Під
час заходу презентували регіональні традиції, обрядовий
хліб із різних куточків України,
розповідали про роботу музеїв
хліба у школах, також відбувся
конкурс постерів на тему фестивалю.
Музеєзнавці Гуштинської
ЗОШ І-ІІ ступенів Скала-Подільської ОТГ Владислава Бойчук,
Ірина Вонсович, Ангеліна Чіпак,
Вікторія Лукаш взяли участь у
другому етапі всеукраїнського
фестивалю і здобули блискучу

перемогу. Команду нагородили
дипломом І ступеня Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН
України.
У номінації «Виставка-презентація обрядових хлібних
виробів регіонів України» наші
музеєзнавці теж вибороли перше місце і нагороджені відповідним дипломом.
Ми надзвичайно раді, що
працю наших дослідників так
високо оцінили, адже школярі дуже довго і відповідально

готувалися, аби досягти таких
результатів.
За моральну і матеріальну
підтримку висловлюємо щиру
вдячність Василю Градовому,
керівнику ПАП «Дзвін», який
силу своїх рук, натхнення і душі
віддає землі. Надзвичайна подяка виконавчому директору
ПАП «Дзвін» Олегу Гундзику,
підприємцю Анатолію Полевому, голові Скала-Подільської
ОТГ Ігорю Лободі, старості села
Гуштин Тетяні Білик, батькам

наших вихованців, дирекції
школи.
Щиро бажаємо усім – хай пахучий хліб буде у кожній українській родині і в будні, і у свята. А
ми і надалі продовжуватимемо
нашу дослідницьку роботу і розвиватимемо наш шкільний музей «Історія хліба».
Ганна БЕРИГА,
керівник музею «Історія хліба» Гуштинської
ЗОШ І-ІІ ступенів Скала-Подільської ОТГ.

Знайшли по вуха в снігу аж у Румунії
Два дні блукав у горах у сильний мороз 25-річний львів'янин. Хлопець загубився в
Карпатах дорогою на Піп Іван Мармароський. У цей час його не переставали шукати
рятувальники і добровольці, а за щасливий фінал вболівали багато українців, які
стежили за новинами і повідомленнями у соцмережах.

З

найти заблукалого в горах
у хуртовину і серед кучугур
снігу видається майже
нереальним. Хлопці, які вирушили
на пошуки, зробили неможливе,
і знайшли туриста, побачивши
світло його ліхтарика. Той був
по вуха в снігу і вже на території
Румунії. За два дні блукань він
опинився в іншій країні за пів
кілометра від українського
кордону. Але, на щастя, відбувся
лише обмороженням кінцівок.
Знайшли львів'янина та привели у тепло волонтери з туристського прихистку
Marmaros Rescue Hut. Це - добровільний
рятувально-пошуковий пост в українських Мармаросах. Пізніше один з волонтерів, професійний гід Богдан Фаштрига
детально описав процес порятунку Стефана (як звуть туриста) на своїй сторінці
у фейсбуці.

Двічі відкопувався, бо не
мав чим дихати

Виявилося, що турист самотужки вирішив здійснити сходження на гору піп
Іван – висотою 1936 метрів. Проте через
сильний снігопад 14 січня він заблукав.
Чоловік сам зателефонував рятувальникам та своєму товаришу. А той повідомив
волонтерів у прихистку.
Крім Богдана Фаштриги, в прихистку

на той час був скелелаз і лижник Макс
Люльченко. Разом вони відправилися на
пошуки, взявши з собою рацію, аби бути
на зв’язку з притулком.
Оскільки Стефан по телефону встиг
повідомити GPS-координати свого місця перебування, вони вирушили у цьому
напрямку. Часу на зволікання не було турист повідомив, що впав і його болить
нога, він сидить в наметі і його засипає
снігом, тому вже двічі відкопувався, бо не
мав чим дихати.
"О 22:07 ми виходимо на пошуки. Раніше, ніж о 23:00, ми були на вершині, потім
спуск по хребту у напрямку Румунії, слідуючи координатам. Приблизно за 300 м
до точки я звернув увагу на ліхтар на полі
внизу, ще через 150 м упевнився, що то
таки ліхтар, і ми круто звертаємо з хребта. Знаходимо змерзле тіло, яке своїми
руками з шкарпетками на них горне сніг,
пробуючи в ньому переміщатися", - описує Богдан.
Львів'янин був переохолоджений, з
ознаками обмороження на пальцях рук і

ніг. Тому волонтери вирішили негайно вирушати до притулку. Стефан ішов позаду
своїх рятувальників по протореній ними
стежці, проте був знесилений і втомлений, тому міг рухатися тільки повільно.
Він розповів, що вже дев’ятий день гуляє,
а обмерзав уже другу добу.
"6-7 ранку 15 січня було найскладніше,
всі радості ночі без сну давалися взнаки.
Далі зустріли світанок, він підбадьорив.
Стефанові з кожною годиною ставало все
важче йти, він регулярно засинав, тож місцями тримався за лямки наших рюкзаків
або ж просто за плечі", - розповів Богдан.
Попереду був підйом до Попа Івана.
Він виявився затяжним, бо видимість була
напрочуд поганою, а втома все більш відчутною. З вершини Стефана спустили на
пластиковій ак'ї (рятувальних санях) за
допомогою альпіністського спорядження.
І до вечора наступного дня знайденого
туриста таки доправили до притулку. До
того часу друзі вже почали хвилюватися і
за Богдана з Максом - за хребтом рація не
тягнула і їх не було в ефірі годин 10.

Вночі до полонини Лисичої, що нижче притулку, дісталися рятувальники на
всюдиході "Богун" й зранку суботи забрали львів'янина та відправили його до лікарні.

Небезпека Карпат

"Багато хто думає, що раз Карпати мають невелику висоту, значить це не так
вже й страшно і небезпечно, в результаті
щороку хтось втрачається, і знаходять
деяких вже тільки навесні, їх так і називають "проліски", - написав у фейсбуці товариш Богдана, гід Антон Шевельов.
Рятувальники радять початківцям
у жодному разі не ходити у зимові соло-походи - надто небезпечно. Найкраще
- брати гідів-провідників чи принаймні
консультуватися з рятувальниками чи волонтерами. І в жодному разі не ігнорувати
попереджень ДСНС щодо ускладнення погодних умов.
"Мене добряче потрясла емоційно ця
виправа - я відверто боявся, що у якийсь
момент Штефко просто ляже і скаже "все",
- підсумував зимову пригоду Богдан. - І ми
нічого більше не вдіємо. Але він справився, вигріб і вижив".
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Новини
Україна
Україна щомісяця
втрачає 2-3 млрд. грн. через
контрабанду на митниці

За словами міністра фінансів Сергія
Марченка, обсяг тіньового сектору економіки України, за різними підрахунками, коливається від 30% до 50%. «До 2-3
мільярдів гривень надходжень на місяць ми
мали би більше, якщо б подолали корупцію
і контрабанду», - сказав Марченко у інтерв’ю
Радіо НВ. Саме стільки Україна щомісяця
втрачає через контрабанду на митниці. Міністр також наголосив, що контрабанда є
системною проблемою не лише митниці, але
й правоохоронних органів, прикордонників,
СБУ. «Одним управлінським рішенням її подолати неможливо», - резюмував чиновник.

Червоних дипломів
більше не буде

Випускники українських вищих навчальних закладів більше не отримуватимуть дипломи з відзнакою. Зміни щодо
оформлення дипломів набули чинності з
січня 2021 року. Наказ підписав міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, передає УНІАН.
Шкарлет затвердив нові форми дипломів.
Відтепер студенти зможуть отримати тільки диплом молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора
мистецтва, доктора наук. Також оновили
форми додатка до диплому європейського
зразка та зразок академічної довідки. У дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» буде зазначений освітньо-кваліфікаційний рівень.

Ми - єдина в Європі, де 20 років
не було перепису населення

«Україна - єдина країна в Європі, де
20 років не було перепису населення. Рік
тому відбувся ініційований новою владою так званий електронний перепис.
Жодного стосунку до справжнього перепису він не має, - сказала в інтерв’ю журналу «Країна» доктор економічних наук,
академік», директор Інституту демографії
та соціальних досліджень Елла Лібанова.
Справжній перепис це - інформація про кожну людину і господарство. А уникнення перепису - це можливість маніпулювати ситуацією. «Після нього не можна буде проводити
ніяких «ігор» із виборчими дільницями. Мабуть, є політичне бажання цього не робити.
Азаров клявся провести перепис у 2010 році.
Потім перенесли. Міністр Кабінету міністр
Олег Немчинов так само обіцяв провести перепис у 2021-у, тепер знову відклали на два
роки», - зазначила Елла Лібанова.

Пенсійний фонд винен
казначейству 62,1 млрд. грн.

Минулого року на покриття пенсійної
діри в казначейства позичили 14 млрд.
грн. Про це інформує «Ціна держави» у фейсбук. «До цього на ці ж потреби вже позичили 49,2 млрд., - йдеться у повідомленні.
- Як наслідок, на початок 2021-го Пенсійний
фонд заборгував казначейству 62,1 млрд.
грн. або 1,5% ВВП». Аналітики зазначають:
у майбутньому навряд чи хтось цей пенсійний борг поверне. Ймовірно, виплата пенсій у борг стане для українців буденністю у
найближчі десять років - допоки солідарна
система не збанкрутує.

Молокопродукція не
подешевшає до весни

Молочна продукція в Україні перебуває на піку своєї вартості. Експерти вважають, що така тенденція триватиме що-

Наш День

найменше весь перший квартал. В Асоціації
тваринників України розповіли: подорожчання викликано низкою факторів, серед
яких головним є неврожай культур, які входять до раціону корів: кукурудзи, люцерни,
зернових, соняшнику та сої. Це спричинило
стрибок собівартості виробництва молока,
передає УНІАН. Як наслідок, виробники не
згодні реалізовувати сировину за старими
цінами, і ця тенденція триватиме мінімум
весь перший квартал, доки корів годують
силосом, заготовленим з осені, який має
відносно низьку поживну цінність.

Старі маршрутки хочуть
прибрати з українських доріг

У Раді хочуть узаконити вимогу до перевізників щодо усунення з рейсів старих
автобусів та підвищення якості обслуговування. Законопроєкт зареєстрували у ВР,
повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Для цього пропонують, замість
не завжди прозорих конкурсів на маршрути,
почати закуповувати транспортну послугу
через Prozorro. На думку міністра, це створить відкриту конкуренцію, що підвищує
якість. «І що важливо - міста самі зможуть
визначати ціну та справедливо платити за
кілометри. Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, оскільки перевізник вже
отримує гроші за відстань, а не «зібрані гроші з пасажирів», - сказав Владислав Криклій.
І додав: такий підхід дасть можливість вимагати від перевізників не лише обслуговування пасажирів на комфортних автобусах,
але й встановлення трекерів та валідаторів
для електронної оплати.

Щоб покрити старі борги,
влада повинна «влізти» у нові

До кінця 2021 року сума державного
боргу України сягне майже $100 мільярдів. На цей же рік припадуть пікові виплати
- потрібно віддати $8,2 мільярди внутрішнього боргу (+$2,7 млрд. відсотків) та $3,4
мільярди зовнішнього боргу (+$1,8 млрд.
відсотків). У сумі майже $16 млрд. (430-450
млрд. гривень). Також доведеться заплатити приблизно 600 млрд. грн., або 60%
держбюджету прострочених і дефолтних
боргів, пише Gazeta.ua. Уряду потрібно протягом року залучити близько $20 мільярдів,
щоб рефінансувати старі борги і покрити
величезний дефіцит бюджету у 230-240 мільярдів гривень. Без МВФ та інших зовнішніх кредиторів знайти їх неможливо. Тому,
якщо влада провалить співпрацю з Фондом,
дефолт стане майже неминучим.

Люди залишили собі на
пам’ять майже 550 млн. грн.
у недійсних монетах

Монети, що вже не є засобом платежу, залишились на руках українців. Їхня
сума сягає 548,7 мільйонів гривень. Стільки
було в обігу монет номіналом 1, 2 і 5 копійок
станом на 1 грудня 2020 року. Ними вже не
можна розраховуватися від 1 жовтня 2019го, повідомляється на сторінці Експертної
платформи НБУ в Facebook. Ці монети можна обміняти у касах чотирьох уповноважених банків. З 1 жовтня 2020-го з обігу були
вилучені монети номіналом 25 копійок. Їх
можна обміняти в касі будь-якого банку. За
кількістю монет дрібного номіналу в обігу
скорочення становило за останні 14 місяців лише 0,61%. Тобто, українці залишили
їх собі на пам’ять. До слова, за останні два
місяці люди обміняли 48,2 мільйонів штук
монет номіналом 25 копійок.

За рік у ДТП загинуло
понад 3,5 тисяч людей

Торік в Україні трапилося 168107 аварій, загинула 3541 людина, із них - 168 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням
на Telegram-канал МВС. 31974 людей отримали травми, в тому числі 3957 дітей. Основними причинами аварій були: перевищення швидкості руху; порушення правил
маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів; недотримання дистанції.
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Світ
Найпотужніші армії планети:
наша - 25-а в рейтингу

Україна підвищилася в рейтингу
найкращих армій світу на дві сходинки та посіла 25 місце. Про це повідомляє
міжнародна компанія Global Firepower, яка
щорічно складає рейтинг. За попередніми
даними, найкращою у світі вважається армія США, яка посіла перше місце. На другій
сходинці - Російська Федерація, а на третій
- Китай. Також до топ-10 рейтингу увійшли
Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Велика Британія, Бразилія та Пакистан. Україна опинилася між В’єтнамом і Таїландом.
Усього в рейтингу налічуються 138 країн
світу. Варто зазначити, станом на травень
2020 року українська армія посідала 27
місце у світі серед 138 країн, та 9 місце із 50
країн Європи.

Велика Британія поки не готова
до безвізу з Україною

Велика Британія поки що не готова
домовлятись з Україною про безвіз, заявив міністр закордонних справ Дмитро
Кулеба в інтерв’ю Оглядачу. За його словами, у Британії візовий режим є одним із
найбільш жорстких у світі. «Британці не
готові йти на безвіз, але вони готові до діалогу щодо мобільності для спрощення візового режиму. Реальною перспективою є
наступне: візи залишаться, але отримувати
їх стане простіше», - сказав Кулеба.

Масштаби вирубки
лісів - шокуючі

За останні 13 років вирубали десятки мільйонів гектарів лісу, повідомили
у Всесвітньому фонді дикої природи
- WWF, передає Reuters. У новому звіті
WWF проаналізував 24 гарячі точки з вирубки лісів в Азії, Латинській Америці та
Африці й виявив, що з 2004-го по 2017 рік
у цих районах було розчищено понад 43
мільйони гектарів лісу. До речі, наслідком
цього вважають і пандемію коронавірусу.
«Там, де спостерігається більша вирубка
лісів та зміна землекористування, є ризик
появи нових захворювань», - сказали у фонді. Комерційне сільське господарство є
головною причиною вирубки лісів в усьому
світі. Лісисті ділянки очищують для випасу
худоби та вирощування сільськогосподарських культур. Охорона лісів у світі вважається життєво важливим для стримування
глобального потепління. 8 тисяч років тому
ліси покривали приблизно половину суші
Землі, а тепер становлять лише 30 відсотків.

Польща торік видала українцям
більше пів мільйона віз

У 2020 році консульські установи Польщі в Україні видали українцям 512339 віз.
Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС
Польщі на інформаційний запит Укрінформу. Порівняно з 2019 роком, кількість виданих Польщею віз громадянам України торік
зменшилася на 43,1% (899 605 віз у 2019-у).
Це викликано пандемією, внаслідок чого з
середини березня і до кінця травня польські
консульства в Україні не працювали. Після
відновлення роботи консульств при видачі робочих віз пріоритет спершу надавався
особам, які подавали анкети на отримання
документів для подальшої роботи в Польщі в аграрному секторі. А відмовили торік
польські консульства 15765 українцям в отриманні віз - це 2,9% від загальної кількості
поданих візових анкет. За даними Головного статистичного управління Польщі,
на кінець 2019 року в Польщі перебували
понад 1,3 млн. українців.

В Ізраїлі знайшли
надгробок Діви Марії

В Ізраїлі археологи знайшли надгробну плиту, яка, за попередніми даними, може належати Діві Марії. Надгробний камінь датується кінцем шостого
- початком сьомого століття нашої ери. Про

9

це повідомляє Haaretz. Плиту знайшли випадково під час прибирання національного
парку Ніцани. Пізніше інспектори Управління природи, які брали участь в роботах,
розшифрували напис і повідомили про знахідку представникам Управління старовини Ізраїлю. За попередньою інформацією,
камінь був частиною надгробної плити
жінки, яка жила в регіоні приблизно 1400
років тому. На ньому також вказана дата
її смерті - 9 лютого. «Пресвята Марія, яка
вела непорочне життя», - викарбувано на
надгробку. Надгробну плиту відправлять
Університет Бен-Гуріона в Негеві для більш
детального вивчення та порівняння.

Пандемія коштувала
світові $10,3 трлн.

За приблизними підрахунками пандемія коронавірусу обійшлася світовій
економіці в $10,3 трлн. торік. Економічні
втрати від пандемії Сovid-19 не піддаються точному підрахунку. Звіт про глобальні
економічні перспективи опублікував Світовий банк. У ньому підраховано, що світова
економіка скоротилася у 2020-у на 4,3%.
Ці втрати можна порівняти тільки з Великою депресією і двома світовими війнами.
Про це пише The Economist. За прогнозами
банку, у 2021 році світова економіка має
зростати швидкими темпами. Цьому сприяє впровадження вакцин. Але навіть, якщо
прогноз правильний, рівень виробництва
цьогоріч залишиться на 5,3% нижчим, ніж
допандемічні прогнози. Спад складе майже
$4,7 трлн.

Український кіт «зайцем»
потрапив до Ізраїлю в
контейнері з цукерками

В Ізраїлі виявили кота з України,
який подолав понад дві тисячі кілометрів у металевому контейнері із солодощами. Про це повідомила на своїй сторінці
у фейсбук спеціалізована логістична компанія Star Shine Shipping LTD. Пухнастий
проникнув до контейнеру при завантаженні товаром в Одесі. Це зафіксували камери
спостереження. Кіт пробув у дорозі три
тижні, залишившись цілим і неушкодженим. Єдиною їжею для пухнастого під час
подорожі були цукерки. Про це свідчать пошкодження на коробках з товаром. Наразі
із котиком все добре.

ВООЗ - проти вимоги
вакцинації від Сovid при
міжнародних поїздках

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження
вимоги обов’язкової вакцинації або
наявності імунітету при міжнародних
поїздках. Також у ВООЗ закликали країни
застосовувати скоординовані заходи щодо
забезпечення безпечних поїздок. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ. «Враховуючи,
що вплив вакцин на скорочення передачі
вірусу поки невідомо, а доступність вакцин
в цей час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від прибуваючих мандрівників»,
- йдеться в повідомленні.

Білл Гейтс став найбільшим
землевласником США

Білл Гейтс виявився найбільшим
приватним власником сільськогосподарських угідь у США: йому належить
земля площею майже 1 тисяча квадратних кілометрів. Про це повідомляє The
Land Report. «Благодійний фонд мільярдера і його дружини інвестував у пошуки способів збільшити надої корів, вивести курячі
яйця кращої якості й підвищити стійкість
врожаю до посухи та хвороб», - йдеться в
повідомленні. Сім’я Гейтс
володіє землею в 19 штатах. Підприємець займався купівлею ділянок протягом декількох років.

Ольга ЧОРНА.
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Для всієї родини
Поезія
*****

Траву безсоння не прим'яти
Ні горілиць, ні кулаком...
У передранні спокій м'яти
Так звабно вишитий сніжком.
Зима спинилась на причілку.
Як рік Новий - старий?.. Ну,як?
А вітер вишню взяв за гілку
І поклонився, мов юнак.

Сімейне

гніздечко
Молодість - це дивна казка,
В якій багато сонця, почуттів,
Щасливих зустрічей, тепла...
Вона цікава й таємнича Бо стільки загадок
Ще треба розгадати,
Стільки доріг пройти,
Посіяти добра...
Молодість - чарівна і прекрасна,
Бо перед нею ще усе життя!

*****

Струмочок дзвіночка, жива коляда,
Пір'їною з неба - дитинства санчата.
Метелиця спогадів знов наміта ...
Край поля снігами оперена хата.
Гніздечком із сіна сповита кутя
І святістю дихають мамині руки.
У татовім погляді зріє життя.
... Здалось? Чи у шибку таки
хтось постукав.

*****

На фото Мирослава Коломійчука:
Тетяна Бачуріна і Наталія Сеник - викладачі Галицького
коледжу імені В’ячеслава Чорновала, м. Тернопіль.

Володимир КРАВЧУК.

Майже сповідь

Життєві замальовки

Поїзд промчав
твою зупинку…

Острів
дитинства

П

Д

есь там, за стіною дощів,
за пеленою туманів пливе
острів, де гріє в хаті грубка,
мама шиє сорочки, плаття і блузки,
тато оре поле, ми з дітворою граємо
,,класики", потім йдемо на вечірню
прогулянку - ,,на шпацир", недалечко - до Федорки і назад. Там, на тому
острівці стільки всього - червоні
повнощокі полуниці, м'які кульки
малин, жовта і червона алича, а калина за хатою біля криниці, яка ж
гарна та калина! Там корови, коні і
кози,там гуси сичать, аж боїмося переходити через кладку, там індики
белькочуть, там телята мукають і
тягнуться нас облизати...
Там рай, направду, маленький
дитячий рай. Там нема болю, хіба
лиш від побитих колін, від першого ровера. Там ліс, сунички, ліщина,
з горбка видно вже Плугів і Риків,
там гарно, там затишно, там нема
чого і кого боятись. Там баба Яга і
бабай ловлять лиш нечемних, там
Миколай роздає всім щедрі дари,
там церква стара-стара, дерев'яна,
її будували ще наші прадіди, її ікони намолені століттями...
Там сніги сягають аж до комина, а зими люті і морозні, бульдозер
розгортає дороги, роблячи височезні тунелі по селі. Тато запрягає сани
і везе нас до школи. Пахне димом,
пахне свіжоспеченим хлібом, пахне смаженими пиріжками з картоплею і капусняком. Приходять на
посиденьки сусідки баба Зоська і
баба Зонька, весело їх слухати, вони
цікаві, хоч поморщені і беззубі, мають палиці, щоби легше було йти, в
картатих хустинах, підперезані фартухами, сиві і товсті, усміхнені, мудрі. Песик Бім засинає під порогом,
котик Чапік причаївся на бамбетлі,
мама гріє вечерю.
Там, недалеко, майже поруч, за
пеленою туманів, за стіною дощів,
живе острів дитинства, де світ поба-

Крилом смереки вітер
Туман переорав.
Колючки гостро світять,
Поскиблена пора...
Замети, чи намети
Попереду води.
Пір'їно світла, де ти?
...Йордан зове. Іди.

чилось вперше, де вперше любилось
сусідського хлопчика, що приїжджав
до баби на канікули. Де бігали по
жуйки і наклейки до Мартючки, де
ліпили торти на піску...
І це місце ніколи не щезне з
пам'яті, воно стало одвічним затишком, місцем сили й опори. І вже нема
болю від втрат, бо на тому місці проросла вдячність батькам за життя,
за дитинство, за опіку, за підтримку,
а головне - за любов.

М

Савіна

и в те літо чекали іі, як чекають великого празника,
чи великоі людини. Для
нас вона такою і була - Великою Людиною. Маленька старенька жіночка
з припудреними щічками і в білому
капелюшку. Пахла свіжими парфумами, щодня одягала інші плаття чи
костюми, акуратно вкладала кучері.
Усміхнена і світла. Саме такою я побачила її вперше - нашу родичку і
благодійницю з-за океану.
Тітка моєі мами. За часів Другоі
світовоі війни емігрувала з чоловіком до Канади, де і залишилась назавжди.
Ставали там на ноги, народили
і виростили двох доньок. Її чоловік
Володимир Локоть спільно з товаришами видали в Торонто історичну
збірку «Зборівщина», яку ми шанували на рівні з Біблією. Баба Люба
цю книгу загортала в нову квітчасту
хустину і ховала в шафу, витягувала
лише для гостей. Для неї це була реліквія. Адже це історія її краю, подіі,
свідком яких була вона сама.
Савіна. Її було приємно цілувати
в лице, на неі було приємно дивитись. Вона відрізнялась від усіх стар-

ших бабусь, яких я звикла бачити
завше, а скоріше нагадувала кіноактрис з «Коламбія пікчерс». Все своє
життя безкорисливо допомогала
родичам, друзям, знаючи нелегке
життя в Україні. Ми возили передачі
навіть тим родичам, про наявність
яких і не здогадувались. А Савіна
якимось дивним чином пам'ятала
всіх. Присилала одяг, взуття, рушники, постіль, посуд... Її допомога була
особливо вагомою в часи 90-их,та й
потім теж.
Отака була Особистість. Багато
людей, ставши заможними, забувають про родичів, особливо бідніших,
сахаються їх. Вона ж була іншою.
Жила за законами Серця, Милосердя
і Совісті. Про таких можна з упевненістю сказати - святі серед нас. Направду так.
Щось було особливе в усій іі постаті, вона наче світилась зсередини, оточуючи всіх навколо аурою
любові, аурою усмішки і добра. Делікатна в спілкуванні, привітна, толерантна, приязна. Дивлячись на неі,
на її вчинки, простоту, починаєш вірити - Бог таки є у цьому світі. І живе
і діє Він через таких, як Савіна.
Не пригадаю, скільки їй тоді було
– вісімдесят чи більше, та нишком я
мріяла, що коли буду старою, то хочу
бути схожою на неї - настільки чудово вона виглядала!
Відвідала усіх родичів, могили,
церкву в рідному селі, батьківське
обійстя... і полетіла за океан, назавжди. Та до кінця днів писала листи,
цікавилась подіями життя рідних і
України. Її життя не минуло даремно. Залишила великий слід, великий
приклад, велике знамено братерськоі Любові.
Неля ДРИБОТІЙ.

оїзд… Він промчав так швидко, не
залишивши ніякої надії на зустріч з
тобою. Хоча я знала: ти чекав мене
на пероні цього невеликого міста. Адже
сама обіцяла, що приїду. Що нарешті ми
зустрінемося після довгої розлуки.
Скільки це ми не бачилися з тобою? Майже вісім років.
Відтоді, як ти залишив мене з хво- рою донькою наодинці з проблемами. А ще з болем, який не захотів поділити
на двох. Ти поїхав нібито у гості до сестри у те містечко. І
не повернувся. Лише зателефонував, мовляв, тобі психологічно важко, треба відпочити. Просив, щоб я зрозуміла.
Я намагалася це зробити, але виходило якось не дуже.
Особливо тоді, коли не знала, де взяти грошей на лікування для доньки, коли довгими місяцями ми не виходили з
різних клінік. А потім я дізналася про твою інтрижку з молоденьким дівчиськом. Ти знову просив зрозуміти, хоча
тепер мені уже було якось не так страшно. Я навчилася
тамувати біль.
А ще у житті з’явилася велика радість – донька після
важкої недуги знову навчилася хо- дити. Скажи: що було
важливіше – щасливі очі нашої дівчинки чи твоя запізніла
любов? Ми вчилися жити удвох. Ти знаєш, у нас це добре
виходить. Донька закінчує школу, готу- ється вступати у
виш. Я знову пішла на роботу. Допомагає і моя мама, яка
заради одужання внучки поїхала на заробітки за кордон.
І тут з’явився ти. Телефонуєш, жалієшся на життя. На
те, що ти дуже самотній. Твоя молоденька лаборантка
вийшла заміж за більш перспективного. У сестри – своя
сім’я, а ти зовсім один, тож дуже хочеш приїхати до нас.
Покаятися переді мною, донькою, адже зрозумів, що насправді лише нас любиш.
Телефонував ти усе наполегливіше, обіцяв, якщо навіть я
не дозволю, приїхати без по- передження. А от цього я уже
не могла допустити. Тому й вирішила поїхати до тебе сама.
Може, дійсно, нам є про що поговорити? І мені тебе простити. Люди ж змінюються у цьому світі. Тим паче, до того, як
захворіла донька, ми жили ніби щасливим шлюбом.
Ось і твоя станція. Збираюся виходити. І раптом розумію, що зовсім не хочу бачити тебе. Що не склеїться у нас
розмова. Бо простити я все одно тебе не зможу, адже давно ні на що не ображаюся. Та й хіба ти мене тоді образив?
Швидше себе. Тим, що так легко зрікся найдорожчого –
своєї доньки. Зрікся радості сімейного тепла. І навіть труднощів, які долати легше разом.
Поїзд промчав твою зупинку. Я зійду на наступній і повернуся додому.
Мене наздоганяв лише вітер, що свистів в унісон руху
потяга. Та ще твої дзвінки. Але більше я на них відповідати не буду.

Софія Л. м. Тернопіль.
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Ти повернулась,

-Чув, Вітю, твоя Синичка
повернулася з теплих
країв, - вколола холодним
сміхом колишня
однокласниця Зойка.
Увечері Віктор дістав шкільні
фотографії. Ось вона, Анастасія
Синиця. Синичка. Так її називали однокласники. Бувало, навіть, вчителі
жартома.
Білявка з синіми очима з’явилася у їхньому восьмому «А» класі посеред навчального року, наче із зимової казки. В
білій в’язаній шапочці, в світлому пальтечку.
- Знайомтесь: Настя Синиця. Ваша нова
однокласниця, - представила дівчину
класна керівничка.
Настю посадили за передостанньою
партою - там було вільне місце. На новеньку кидали оком хлопчиська. Особливо Вітька.
- Шию звернеш, - підтрунював над товаришем Сашко.
Ліду, Настину маму, вже й не пам’ятали
в містечку. Приїжджала до Дарки ще школяркою. А згодом пішов поголос, мовляв,
Настина мама - повія. До старої Дарки - родички в енному коліні - прибилася, бо не
мала де жити. Черговий коханець вигнав.
Ліда навіть не знає, від кого дитину народила.
Тепер на Настю дивлися скоса, перешіптувалися за спиною, підсміхалися. А Вітькові Настя подобалась. Не вірив у плітки.
Настина мама красива. От і заздрять. Язиками казна що плещуть.
Сусіди намагалися вивідати в Дарки
«бойове минуле» родички. Та мовчала.
Влаштувалася Ліда працювати на хлібзавод. Мала диплом геодезиста. Але в провінційному містечку таких спеціалістів не
треба.
...Вітька підстеріг Настю в міському парку. Людей було мало. А, основне, не було
нікого з однокласників. Переминаючись
з ноги на ногу, простягнув дівчині шоколадку.
- Я давно хотів... хотів... дружити з тобою...
- Зі мною дівчата не дружать, не те, що
хлопці.
- Я не вірю в те, що говорять... ну... ти
знаєш...
- Про мою маму? Я також не вірю.
- А твій батько... ти його знаєш?
- Він далеко живе.
- Залишив вас?
Настя промовчала.
...Ліда була красунею. Залицяльників не
бракувало. А вона закохалася в іноземного студента з іншого факультету. У ті часи
отримати дозвіл на одруження з іноземцем дорівнювало майже нулю. Та й він не
пропонував їй заміжжя.
Свої почуття Ліда тримала в таємниці.
Навіть від батьків. Ті були ідейними, тому
не схвалили б закоханість доньки в чужинця. Лише подруга Аліна все знала.
Невдовзі вони мали отримати дипломи.
Та Ліда була смутна. Зізналася про свою
вагітність коханому. Він пообіцяв щось
придумати. Сказав, що поїде додому, розповість усе й обов’язково за нею повернеться. Дівчина відчувала: не повернеться...
Батьки, дізнавшись про роман з іноземцем та вагітність, виставили Ліду з хати.
Кричали, що зганьбила їх. Що в них більше немає доньки. Щоб забула дорогу додому...
Допомогла Аліна. Поселила Ліду на дачі
у своєї бабусі. Новонароджену дівчинку
Ліда назвала Настею. Таке ім’я мала добра
душа, яка її прихистила...
Працювала Ліда на різних роботах,
жила на найманих квартирах. Ходила до
батьків, аби порозумітися. Показати внуч-

Синичко...

ку. Але ті й на поріг не пустили. І дитини
бачити не хотіли.
А потім стало зовсім важко. На роботі
місяцями не виплачували зарплату. З найманого житла попросили. Тоді й згадала
про Дарку - самотню далеку родичку, що
мешкала в невеличкому містечку.
Дарка не зачинила перед Лідою та її
донькою двері. Навпаки, була рада, що
буде біля кого дожити. Дарці сімдесятка
минула. Болячки почали докучали.
З минулого життя в Ліди залишилася
тільки Аліна. Вона радила знову спробувати порозумітися з батьками:
- Хочеш, я з тобою піду. Та й все вже змінилося. Тепер ніхто нікого не осуджує за
любов до іноземця. Країна вже не та.
Ліда погодилася. Але розмови з батьками так і не вийшло...
...До Вітькових батьків дійшло, що він
«не рівно дихає» до Насті. Напередодні
випускного до Ліди завітала Вітькова матір. Жінка довго працювала завідуючою
магазином, була владною та хамовитою.
Без церемонії сказала все, що думає про
Ліду та її доньку. І заборонила Насті не те,
що зустрічатися з її сином, а й думати про
нього. А то, в кращому випадку, виживе з
міста.
На випускний Настя не пішла. Отримавши атестат, поїхала з дому. До Аліни. Там
і вступатиме. Якщо все добре складеться,
отримає гуртожиток.
Вітька приходив до Ліди. Запитував про
Настю. Не розумів, чому так раптово зникла, куди. Проте Ліда й словом не обмовилася.
- Забудь її, хлопче, - порадила.
- А якщо я не можу?
- Мусиш...
А він не зміг. Немов причарувала Синичка...
...Усе закрутилося-завертілося в житті
Ліди й Насті. Настя вступила на навчання.
Потім не стало Дарки. Невдовзі Ліда знайшла свою долю - вийшла заміж за вдівця
із сусіднього району. А ще...
А ще Ліду вирішив розшукати колишній закоханий у неї іноземець. У нього
була сім’я. Він змінив країну проживання.
Став заможним. І тепер хотів дізнатися, як
живе Ліда і хто народився: син чи донька.
Приїхав у місто, де навчався. Пам’ятав,
де жила Ліда. Пішов туди. Але гостеві були
не раді. Сказали, не знають, де вона.
Аліна... Вона колись запрошувала його
з Лідою до себе додому. Алінин будинок
- примітний. Майже в центрі міста. Тому
легко його пригадав. Квартира на другому поверсі. Там йому відкрили...

- Я обіцяв Ліді повернутися. І ось я тут,
- мовив закордонний гість. - Хотів би побачити її. Але Лідині батьки...
Аліна розповіла, що батьки давно не
спілкуються з Лідою. Через нього. Що
подрузі доводилось тяжко. І що в нього є
донька-студентка.
- Я познайомлю тебе з нею. І зателефоную Ліді. Якщо захоче зустрітися - приїде.
Вона заміж недавно вийшла.
Матір з донькою готувалися до зустрічі.
Хвилювалися.
- Ти не осуджуй його, Насте. Тоді кохання з іноземцем було під забороною. Багато чого було під забороною.
Він упізнав Ліду. Вона й досі вродлива. Така ж чарівна усмішка. Лише в очах
блукає смуток. А її донька... їхня донька...
Красуня. Схожа на маму. Але вища. У нього
зростом вдалася...
...Рішення прийшло миттєво. Він запросить доньку до себе. Вона зможе, якщо захоче, отримати ще один диплом. А потім
працювати на його фірмі. Чи десь інше.
Аби Ліда відпустила.
...Настя закінчила закордонний навчальний заклад. Мала гарну роботу.
Спілкувалася з батьком та його родиною.
При кожній можливості навідувалась додому, до матері.
- Нам би на могилу до баби Дарки поїхати, - сказала Ліда під час чергового візиту
доньки. - І поглянути, як там хата. Провітрити, бо ж зачинена. Побілити здалося б.
- Я не була там відколи школу закінчила. А й справді, треба поїхати.
Новину про те, що Ліда з Настею в місті,
рознесла сусідка. Почула про це колишня
Настина однокласниця Зойка. І розповіла
Вікторові.
Під вечір постукали у двері. Відчинила
Ліда.
- Я - Віктор, колишній однокласник Насті. Пам’ятаєте? Мені б із нею зустрітися,
якщо можна.
Ліда покликала доньку.
- Ти повернулась, Синичко! - обійняв
колишню однокласницю. - Куди ж ти тоді
пропала? На довгі роки...
Вони не могли наговоритися. Настя розповіла про колишній візит його матері,
про свого батька, навчання та роботу за
кордоном. А Віктор - про своє. Закінчив
виш. Працює у філії однієї з компаній.
Одружився. Та матір не зійшлася характером з невісткою. Виїла з хати і з його життя. Розлучаються...
- Вітю, я тобі свій емейл і скайп дам,
пиши мені, дзвони. Буду рада чути.
Було за північ, коли Віктор попрощався
з Настею.
Матір почула, як син увійшов до хати.
- Вітю, ти де так довго був?
- У свого загубленого щастя.
- Що?! Ви ж розлучаєтесь. Невже, вона
знову тебе...
Хотів відповісти щось різке, але промовчав.
...Днями спілкувався з Настею. Через
кілька місяців планує приїхати додому - в
матері буде день народження.
- Може, знову побачимось, - сказала.
А він знову не зізнався, що досі кохає
свою Синичку. Чекає, коли
вона повернеться. Не наважився запитати, чому досі
сама. І поки не знає, що колись сам полетить до неї...

Ольга ЧОРНА
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СТРУНИ СЕРЦЯ
Прийшов до нас бог,
як людина

Славімо! Славімо! Славімо!
Христос народивсь, як людина.
Сам Бог прийшов до нас люди,
хай радісно нам усім буде.
Прийшов, щоб нас грішних любити,
а потім з гріха відкупити.
Він радість усім нам дарує,
щасливим життям нас віншує.
Славімо! Славімо! Славімо!
Прийшов до нас Бог, як людина.
Любові до ближнього вчити,
щоб в мирі і щасті нам жити.

Зорі в океані

Купайтеся в любові і коханні,
любіться так, як у останній раз.
Щоб світ увесь... І зорі в океані...
Та тільки все це ваше, не показ.
Для вас увесь цей Всесвіт, зоряниці,
і море неба, місяць світить вам.
Нехай там що, і навіть громовиці,
у купочці, наперекір вітрам.
Коли рука в руці, могутня сила,
не страшно так і бурю перейти.
Кохання двох, полотнища, вітрила,
з якими їм відкритим морем йти.

Щастя, як море

Відчиняйте двері, люди,
рік новий вже на порозі.
Сипле радістю повсюди,
переміни у дорозі.
Рік новий щасливий буде,
зорі так віщують нам.
І ні з чим підуть заблуди,
вітер в плечі ворогам.
Засіяй для нас ти, зоре,
у Різдво і світлом ясним.
Хай розіллється, як море,
щастя й доля нам прекрасні.
Буде в нас усе і добре,
мир настане - вірю, знаю.
Повертайтеся хоробрі,
вдома вас давно чекають.

Гніздо родинне

Снопи зчорнілі від дощів
і стіни мовби в землю встряглі.
Гніздо родинне, мій Борщів,
і нерви мої вже напряглі...
Там дух дідуся, бабці теж,
там ще прабабці слід лишився,
бо їх любов немала меж,
ще там дитячий сміх розлився.
Не було скупості у цім,
там всі народжувались діти.
Були пісні, як ті гінці,
зростали всі неначе квіти.
Струмочком час спливав якось,
і діти в світ порозлітались.
Мені там жити довелось,
в теплі і радості зросталось.
Тепер нема того гнізда,
чуже обійстя розквітає.
Хоча нікого з нас нема,
та дух родини там витає.
Олександра КАРА.
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Біатлон: і надалі
без медалей

німецькому Обергофі
відбувся шостий етап
Кубка світу з біатлону
сезону-2020/2021.

13 січня. Чоловіки, спринт (10 км).
У гонці брали участь 5 українських біатлоністів - Артем Тищенко, Дмитро
Підручний, Антон Дудченко, Артем
Прима, Руслан Ткаленко.
Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бо. Його співвітчизник
Стурла Легрейд став другим, третім
став німець Арнд Пайффер. Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який з одним промахом прийшов
сьомим.
14 січня. Жінки, спринт (7,5 км). У
гонці брали участь чотири українські
біатлоністки (Дар’я Блашко за станом
здоров’я не змогла взяти участь). Найвище місце серед українок посіла Юлія
Джима - 24-е. Валя Семеренко - 28-е.
Перемогу у спринті здобула норвежка
Тіріль Екгофф. Італійка Доротея Вірер
та австрійка Ліза-Тереза Гаузер відповідно посіли друге та третє місця.
15 січня. Чоловіки, естафета (4х7,5
км). Збірну України представляли Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима. Наша

команда посіла шосте місце, що стало
найкращим результатом у сезоні. Перемогу у гонці здобула збірна Франції, другими стали норвежці. Трійку
замкнули представники Італії.
16 січня. Жінки, естафета (4х6 км).
Збірну України представляли Дар’я
Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна. Наша команда посіла восьме місце. Перемогу
у гонці здобула збірна Німеччини, яка
випередила найближчих конкурентів
з Білорусі та Швеції на 17,4 та 35,7 секунди відповідно.
17 січня. Чоловіки, мас-старт (15
км). Збірну України представляв Дмитро Підручний, який посів 20-е місце.
Перемогу здобув норвежець Тар'є Бо.
Другим прийшов австрієць Фелікс
Ляйтнер, трійку замкнув швейцарський спортсмен Бенджамін Вегер.
17 січня. Жінки, мас-старт (12,5
км). Українські біатлоністки не брали
участь в мас-старті. Подібна подія трапилася вперше з 24 березня 2019 року.
Згідно з правилами, в мас-старті беруть участь перші 25 біатлоністок загального заліку Кубка світу і 5 найкращих спортсменок за підсумками етапу.
Найвище місце у заліку серед українок
- у Юлії Джими, яка перебуває на 27

Боротьба: українці
підтвердили клас

У

Загребі відбувся
міжнародний турнір з грекоримської боротьби Zagreb
Open 2021.
У другий змагальний день боротьби три
медалі (дві золоті та одну бронзу) завоювали українські спортсмени.
Українець Парвіз Насібов виграв золото в
категорії до 72 кг, перемігши у фіналі Ахмета Їлмаза (Туреччина) з рахунком 3:2.
А в категорії до 82 кг третє місце посів
Ярослав Фільчаков (Україна), вигравши
сутичку за бронзу у Армінаса Лигнугаріса
(Литва) з рахунком 8:0.
Лідер збірної України Жан Беленюк у фіналі
категорії до 87 кг переміг Александара Cтепанетіча зі Швеції (9:1).
Друге місце в категорії до 130 кг зайняв
Микола Кучмій, щоправда йому довелося
відмовитися через травму від участі у фіналі проти Османа Їлдирима (Туреччина).
*****
Українська борчиня Юлія Ткач розпочала сезон-2021 з участі у Гран-прі Франції
імені Анрі Деглана в Ніцці. Вона виступала
у ваговій категорії до 62 кілограмів і виграла "бронзу" у сутичці з італійкою Авророю
Кампаньюєю. Це єдина нагорода України на
меморіалі Анрі Деглана - більше представниць чи представників України на цьому
турнірі не було.
Для Юлії Ткач змагання були першими з
лютого 2020 року, коли вона втретє у кар'єрі стала чемпіонкою Європи. Після початку
пандемії коронавірусу міжнародні змагання
з жіночої боротьби не проводилися.
*****
Український дзюдоїст Яків Хаммо (вагова
категорія+100 кг) виборов бронзу на турнірі Masters у Досі.
Українець програв півфінал французу Тедді Рінеру. У сутичці за бронзову медаль, Хаммо впевнено переміг таджика Тімура Рахімова. Яків володів ініціативою увесь час,
швидко провів прийом на ваза-арі, а наприкінці сутички його суперник отримав третє
попередження та був вилучений.

Наш День

Спорт
Спортарена

місці. Перемогу у спринті здобула Жулья Сімон. Німкеня Франциска Пройс
та норвежка Ганна Еберг відповідно
посіли друге та третє місця.

Перший етап – перше
срібло

Тим часом, приємні новини надійшли з німецького Арбера, де завершилася чоловіча естафетна гонка у
рамках першого етапу Кубка IBU.
Там збірна України у складі Руслана Бригадира, Андрія Доценка, Тараса
Лесюка та Богдана Цимбала здобула
срібні нагороди. А перемогу у гонці
святкували німці. Бронзу завоювали
французи.
Довідково: Кубок IBU (також Відкритий Кубок Європи, до сезону
2007/2008 включно називався Кубок
Європи з біатлону) - серія континентальних біатлонних змагань у чоловіків та жінок, які проводяться під егідою Міжнародного союзу біатлоністів
(IBU).

Міжнародна федерація футбольної історії
і статистики (IFFHS) визначила найкращих
тренерів збірних команд за останнє десятиліття. Наставник збірної України з футболу
Андрій Шевченко потрапив у рейтинг найкращих тренерів національних команд.
Список очолив тренер збірної Німеччини
Йоахім Льов. Відразу за його спиною йде коуч
французів Дідьє Дешам, а трійку лідерів замкнув спеціаліст Тіте, який очолює тренерський
штаб головної команди Бразилії.
У першій двадцятці є і Андрій Шевченко.
44-річний український фахівець посів 17 місце. Йому віддали 24 пункти. Найбільшим досягненням Шевченка на чолі збірної України
є вихід на Євро-2020.
*****
У Франції побито світовий рекорд у потрійному стрибку, який тримався 10 років.
Легкоатлет Юг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо
встановив нове світове досягнення у закритому приміщенні - 18,07 метра. Попередній
рекорд у березні 2011 року в Парижі встановив француз Тедді Тамго – 17,92 метра.
*****
Японія переживає третю хвилю коронавірусу. Через це жителі країни виступають
проти того, щоб в Токіо відбулися Олімпійські ігри влітку 2021 року. Під час опитування, проведеного виданням Kyodo News, 35,3
відсотка японців закликали скасувати Олімпійські ігри в Токіо, тоді як 44,8% заявили, що
Олімпіаду слід знову відкласти.

Іменинники січня, які прославили український спорт

вень майстерності.
Валерій Лобановський
- Рух – це життя, спокій – це смерть.
6 січня йому виповнилося б вісімде- Без журналістів не може йти розвиток
сят два роки. Однак, життя розпорядилося по-своєму і ось вже майже 19 футболу. Вони можуть або гальмувати
літ український футбол розвивається процес, або рухати його вперед.
- Справжній тренер зобов’язаний уважбез Лобановського.
но стежити за сучасними світовими тенденціями, постійно дізнаватися щось
нове, а не використовувати з сезону в сезон одні і ті ж напрацювання.
- Тренер – це творча особистість. А
творча особистість має право на помилку.
- Мене часто називають диктатором. Я
Та, незважаючи на це, світла пам'ять категорично з цим не згоден. Диктатор
про Великого Наставника, Тренера, Героя – це той, хто готовий наказувати, не вдаУкраїни й донині надихає його послідов- ючись у міркування опонента. Я завжди
ників і футболістів, служить взірцем для пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції.
наслідування.
- Достоєвський казав, що категоричА ще Валерій Васильович залишив наність
суджень властива невігласам. Зощадкам своє геніальне бачення шляху до
крема
тому я намагаюся нікому нічого не
перемоги.
нав’язувати.
Ось лише деякі його вислови, які повся- Бути тренером значно складніше, ніж
кчас варто застосовувати на практиці:
гравцем.
На полі ти керуєш тільки м’ячем,
- Я не розумію, як можна любити якусь
а
у
бровки
ти керуєш людьми.
одну тактику і відмахуватися від іншої.
Якщо
футболіст
не розуміє, що зараз у
Кожна тактика хороша, якщо вона прифутболі
головне
вміти
грати без м’яча, а
зводить до бажаної мети. А мета завжди
не з м’ячем, вже нічого зробити не можна.
одна – перемога!
Від таких треба відмовлятися.
- Я не визнаю моди. Визнаю тільки те,
- Немає відваги, не можеш багато в
що раціонально. Зокрема, для нашої ко- чому відмовити собі, не здатний терпіти
манди. Сьогодні ми зіграємо ось так, а найжорстокіший тренінг – йди.
завтра – інакше.
- Я вважаю, що критикувати не тільки
- Уміння раціонально використовувати можна, а й треба. І якщо критика консвої фізичні та духовні можливості при- структивна, якщо в ній є якісь розумні
ходить тільки з накопиченням досвіду, зі початки, то вона йде тільки на користь
зрілістю.
критикованим.
- За успіх атаки і оборони в рівній мірі
- Програма – не гарантія успіху, але дає
відповідають всі польові гравці. Хто набагато більше шансів на нього, ніж стишвидше створить таку команду, той ра- хійні дії.
ніше загляне в майбутнє і пожне плоди
- Суть сучасного футболу – в створенні
цього випередження.
чисельної переваги на різних ділянках
- Три заповіді поважаючого себе трене- поля. І найперша вимога до гравця – якора: не почути, не помітити, не сказати.
мога швидше переходити від оборони до
- Сучасний футбол еволюціонує дуже атаки, і навпаки.
повільно, тому що деякі гравці, так звані
- Формула успіху у великому футболі
зірки, отримуючи величезні гонорари, які теж давно в принципі відома: жорстокий
не відповідають рівню їхньої майстерно- відбір виносить на гребінь тільки тих,
сті, хочуть, грубо кажучи, експлуатувати хто має здатність до колосальної конценсвій талант без спроби підвищувати рі- трації душевних і фізичних сил в момент

найвищих випробувань.
- Копіювати привабливі зразки, наздоганяти когось – заняття безперспективне. Випереджати – ось надихаючий сенс
роботи.

Сестри Семеренки
18 січня українські біатлоністки Валентина і Віта Семеренки відсвяткували 35-річчя.

Обидві сестри є олімпійськими чемпіонками світу 2014 року в естафетній
гонці.
Віта - срібний призер чемпіонату світу,
призер чемпіонату Європи серед юніорів,
срібний призер першості світу серед дівчат, бронзовий і срібний призер чемпіонату світу серед юніорів, неодноразова
чемпіонка першостей і чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній зимовій універсіаді виграла 4 медалі (1 золота, 1 срібна, 2
бронзових).
На етапах Кубку світу вона здобула 4
перемоги, 10 особистих і 13 естафетних
подіумів.
Валентина - чемпіонка та п'ятиразова
призерка чемпіонатів світу, переможниця
та призерка етапів кубка світу, чемпіонка
світу серед юніорів 2004 року, семиразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу з
літнього біатлону 2011 року в спринті,
неодноразова чемпіонка першостей та
Чемпіонатів України, на XXIII Всесвітній
зимовій універсіаді виборола 4 медалі
(3 срібні, 1 бронзову). Учасниця зимових
Олімпійських ігор 2006 року в Турині,
2010 року у Ванкувері, 2014 року в Сочі та
2018 року у Пхьончхані.
Багаторазова чемпіонка і призерка етапів Кубка світу. У сезоні 2014-15 посіла
третє місце у загальному заліку Кубка світу. Також увійшла до десятки найкращих
у сезоні 2013-14 (8-е місце).

Господар

nday.te.ua
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Культури
Баклажани
Перець солодкий
Перець гіркий
Помідори
Капуста

Картопля
Морква
Буряк
Цибуля ріпчаста

* Виділені дати особливо сприятливі для саджання городини

Лютий

Березень

Квітень

Травень

15, 16, 17 (до 09:24),
1, 2, 3, 4, 5, 8, 29, 30
1 (до 13:11), 3 (після
3, 4 (до 18:11), 5, 6, 7, 11
(висівання), 13, 14, 18, 19 24, 25 (висаджування
16:16), 4, 5 (до 11:21), 6, 8,
(після 16:45), 30, 31
в ґрунт)
(висаджування в ґрунт)
9 (до 19:23) (висівання)
(висівання)
3, 4 (до 18:11), 5, 6 (до
1 (до 13:11), 3 (після 16:16),
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 29, 30(ви- 15, 16, 17 (до 09:24),
11:45), 7, 11 (після 16:45), сівання), 13, 14, 18, 19
4, 5 (до 11:21), 6, 8, 9
24, 25
30, 31 (висівання)
(до 19:23) (висівання)
(висаджування в ґрунт) (висаджування в ґрунт)
3, 4 (до 18:11), 5, 6 (до
1 (до 13:11), 3 (після
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 28, 29, 15, 16, 17 (до 09:24),
16:16), 4, 5 (до 11:21), 6, 8, 9 11:45), 7, 11 (після 16:45), 30(висівання), 13, 14, 18,
24, 25
30, 31 (висівання)
(до 19:23) (висівання)
19 (висаджування в ґрунт) (висаджування в ґрунт)
13, 14, 18, 19, 23, 24
1, 2, 3, 6, 7, 24-28 (замочу- 14, 15, 16, 17, 18, 21-23, 26, (замочування насіння),
1, 2, 5-10, 28, 29
27 (замочування насіння), 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24
вання насіння), 1-3, 6, 7,
(пікування),
24, 25, 26,27, 28, 29 (висі- 14, 15, 16-18, 21-23, 26, 27 (висівання), 1, 2, 3, 4, 5,
15, 16, 17, 24, 25
вання), 10, 11, 14, 15, 16-20 (висівання), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-10(пікування), 13, 14, 18, (висаджування в грунт)
11, 12, 30, 31(пікування) 19 (висаджування в ґрунт)
(висівання без пікування)
14, 15, 16 (після 12:57), 13, 14, 18, 19, 22 (після
1, 2 (до 17:39), 7
12, 13, 15-19, 22, 23
17,
18,
21,
22,
23,
26,
27
(після
14:54), 8, 9, 28, 29
16:09),
23,
24
(висівання),
(висівання), 1 (до 13:11),
(висівання),
3,
4,
5,
6,
7,
8,
(пікування),
1,
2,
3-5,
8-10,
29-31
(посів
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (до 19,23)
11, 30, 31 (посів без піку- без пікування), 9-22 (піку- 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25
(посів без пікування),
вання), 3-5, 6 (до 11:45), 7, вання), 13, 14, 18, 19, 22- (висаджування в ґрунт)
3, 4, 5, 6, 8, 9(пікування)
8, 30, 31 (пікування)
24 (висаджування в ґрунт)
16 (після 12:57), 17, 18, 21 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 1, 2 (до 17:39), 7 (після
1, 2, 3, 6, 7, 24-28
(після
14:19), 22, 23, 26, 27 (пророщування бульб),
14:54), 8, 9, 10, 28, 29
(пророщування бульб)
(пророщування бульб) 3, 4, 1 (після 9:00), 3 (після (висаджування в ґрунт)
5, 6, 7, 8, 30
11:14), 4, 5 , 10, 28-30
(висаджування в ґрунт)
(висаджування)

3 (після 16:16), 4, 5 (до 11:21),
6, 8, 9 (до 19:23) (зимовий
посів у відкритий грунт)
3 (після 16:16), 4, 5 (до
11:21), 6, 8, 9 (до 19:23) (зимовий посів у відкритий грунт)
—

3, 4 (до 18:11), 5, 6 (до
11:45), 7, 8, 11, 30, 31

3, 4 (до 18:11), 5, 6 (до
11:45), 7, 8, 11, 30, 31
3, 4 (до 18:11),
5, 6, 7, 8, 30, 31

1 (після 9:00), 2, 3 (після
11:14), 4, 5, 10, 28-30

1, 2 (до 17:39), 7 (після
14:54), 8, 9, 10, 28, 29

12, 13, 14, 15, 16, 22, 23

3, 4 (до 18:11), 5, 6 (до
11:45), 7, 8, 11, 30, 31

1 (після 9:00), 2, 3, 4, 5, 8,
9, 28-30

Спаржева квасоля

—

15, 16, 18, 19, 21, 24,
25

—

13, 14, 18, 19, 22 (після
16:09), 23, 24

Фасоля
Горох

—

Кавуни, дині

—

14, 15, 16 (після 12:57), 17,
18, 21 (післ 14:19), 22, 23,
26, 27
14, 15, 16 (після 12:57), 17,
18, 21 (післ 14:19), 22, 23,
26, 27
14, 15, 16 (після 12:57), 17,
18, 21 (післ 14:19), 22, 23,
26, 27
—

13, 14, 18, 19, 22 (після
16:09), 23, 24

Кріп

12 (після 09:24), 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

14, 15, 16 (після 12:57),
17-23, 26, 27

Петрушка
Часник
ГАРБУЗИ, ОГІРКИ
КАБАЧКИ, ПАТИСОНИ
САЛАТ
ШПИНАТ, ЩАВЕЛЬ

—

12 (після 09:24), 13, 14, 15, 16,
17-19, 22, 23 (висів насіння в
теплицях) 12, 13, 14, 15-19, 22, 23
(висадка розсади)

—

14, 15, 16 (після 12:57),
17-23, 26, 27
3, 4 (до 18:11), 5, 6 (до
11:45), 7, 8, 30 (після
08:34), 31

14, 15, 16 (після 12:57),
17, 18, 21 (після 14:19),
22, 23 (до 17:27)

14, 15, 16 (після 12:57), 17, 18, 21
(після 14:19), 22, 23 (до 17:27)

11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17), 21, 22
(висаджування в ґрунт)
11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17), 20, 21, 22
(висаджування в ґрунт)

11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17), 20, 21, 22
(висаджування в ґрунт)

1, 2, 6, 7, 12, 13
(висаджування в грунт),
11, 12, 13, 14, 15
(пасинкування)

11, 12, 13 (до 14:17),
16, 17, 20 (після 14:59),
21, 22
(висаджування в ґрунт)
11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17), 20, 21, 22
(висаджування в ґрунт)

1 (після 9:00), 2, 3, 4, 5 (до 1, 2 (до 17:39), 5, 6, 7 (до 4, 5, 6 (після 08:47), 7, 8,
9, 26 (до 15:51)
10:08), 8, 9, 10, 28-30
10:37), 7 (після 14:54),
(проріджування)
8-10, 28, 29
1,
2
(до
17:39), 5, 6, 7 (до 4, 5, 6 (після 08:47), 7, 8,
1 (після 9:00), 2, 3, 4, 5
9, 26 (до 15:51)
(до 10:08), 8, 9, 10, 28-30 10:37), 7 (після 14:54),
(проріджування)
8-10, 28, 29

Цибуля на перо

12 (після 09:24), 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Червень

1, 2, 5, 6, 7, 28, 29

—

16, 17, 20-22
(проріджування)
—

13, 14, 18, 19, 22 (після
16:09), 23, 24

13, 14, 16, 18, 19, 21,
24, 25

—

13, 14, 16, 18, 19, 21,
24, 25

—

13, 14, 18, 19

15, 16, 17 (до 09:24),
21, 24, 25

—

13, 14, 15 (після 09:36),
16, 17, 18, 19, 22 (після
16:09), 23, 24 (до 13:51)
13, 14, 15 (після 09:36),
16, 17, 18, 19, 22 (після
16:09), 23, 24 (до 13:51)
1(після 9:00), 2, 3 (після
11:14), 4, 5, 10, 28, 29, 30

13, 14 (до 13:52), 15,
16, 17 (до 09:24), 20,
21, 24, 25
13, 14 (до 13:52), 15,
16, 17 (до 09:24), 20,
21, 24, 25
1, 2 (до 17:39), 7
(після 14:54), 8, 9, 10,
28, 29

—

13, 14, 18, 19

15, 16, 17 (до 09:24),
21, 24, 25

13, 14, 18, 19

15, 16, 17 (до 09:24),
21, 24, 25
13, 14 (до 13:52), 15,
16, 17 (до 09:24), 20,
21, 24, 25
15, 17, 20, 21, 24, 25

12 (після 09:24), 13, 14, 15, 14, 15, 16 (після 12:57), 17- 13, 14, 15 (після 09:36),
16, 17, 18, 19, 22 (після
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
23, 26, 27
16:09), 23, 24 (до 13:51)
12 (після 09:24), 13, 14 (до 09:30), 16 (після 12:57), 17, 18,
13, 14, 18, 19, 22 (після
21-23, 26, 27
17, 18, 19 (до 09:29), 22, 23
16:09), 23, 24 (до 13:51)

—
4, 5, 9, 10 (до 13:54), 26
(після 17:17), 27 (
виламування стрілок)
11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17)

11 (після 10:24), 12, 13
(до 14:17)
—
—

14 №2 (389) / 20 січня - 26 січня 2021 р.
25 січня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.10 Енеїда.
06.30 М/ф «Круглячок».
06.40 М/ф «Лисичка з качалкою».
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
01.45, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель».
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Iмперiя».
17.25, 21.45 Д/с «Боротьба за виживання».
18.55 Д/с «Неймовiрне мiсто». Сiнгапур.
19.55 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
23.45 Перша шпальта.
04.05 Д/ф «Капелани».
05.15 Погода.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 00.55, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 Х/ф «Анжелiка маркiза янголiв».
14.25 Х/ф «Чудова Анжелiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Х/ф «Знайомство з батьками».
22.40 Х/ф «Знайомство з Факерами».

Iíòåð

02.30 «Легенди бандитської Одеси».
03.15 Х/ф «Шербурзькi парасольки».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть 6».
01.50 Т/с «Два серця».

ICTV

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Громадянська оборона.
06.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10, 02.05 Анти-зомбi.
11.05 Секретний фронт.
11.45, 13.15 Х/ф «Обладунок бога».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.10 Х/ф «Обладунок бога 2:

Операцiя «Кондор».
16.25 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.05, 21.25 Х/ф «Злочинець».
22.55 Свобода слова.
00.05 Х/ф «Секретнi агенти».
03.40 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15, 05.55 Т/с «Коли ми вдома».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
18.15 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси любовi».
01.15 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 15.00 Орел i решка.
08.20 Т/с «Надприродне».
10.10 Вар`яти.
11.20 Х/ф «Вуличнi танцi».
13.20 Х/ф «Вуличнi танцi 2».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «На драйвi».
23.10 Х/ф «Вечiр судного дня».
01.10 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi зiрки».
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.25 На власнi очi.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i
наслiдки».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40, 04.30 Реальна мiстика.
13.40, 15.30, 05.30 Агенти справедли-
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Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Люлька миру».
06.40 М/ф «Маленький великий пес».
06.50 М/ф «Найменший».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
01.45, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Справжня гра престолiв».
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55, 23.45 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.45 Нашi грошi.
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
04.25 Д/ф «Iспит на людянiсть».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 00.55, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.00, 12.20 Х/ф «Анжелiка i Султан».
13.25, 14.15 Х/ф «Парфумер: iсторiя
одного вбивцi».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Х/ф «Люсi».
22.05 Х/ф «Червоний горобець».

Iíòåð

03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2».
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана - сестри
моди».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Х/ф «Вiзит iнспектора».
01.35 Т/с «Два серця».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Багач - Бiдняк.

11.05, 01.25 Секретний фронт.
12.00, 13.15 Х/ф «Секретнi агенти».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач».
17.05 Х/ф «Найманий убивця».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф «28 днiв потому».

ÑÒÁ

05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
18.15 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Тiльки скажи».
01.05 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 15.00 Орел i решка.
08.20 Т/с «Надприродне».
10.10 Вар`яти.
10.50 Х/ф «Гостя».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Крутi стволи».
23.00 Х/ф «Загорнути в асфальт».
02.00 Т/с «Шлях чарiвника».
02.45 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Стоп Реванш.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i
наслiдки».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40, 04.30 Реальна мiстика.
13.40, 15.30, 05.30 Агенти справедливостi.

Наш День
востi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 25 i 26 с.
23.10 Т/с «Хлопчик мiй», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Хлопчик мiй».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 Х/ф «Перший пес держави».
12.45 Х/ф «Кiнозiрка в погонах».
14.30, 22.00, 01.45 «Орел i решка. Навколо свiту».
16.20 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.00 Х/ф «Ультраамериканцi».
03.10 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.00, 04.45 «Top Shop».
05.30 Х/ф «Жiноча доля».
08.25, 16.50, 21.25, 02.55 «Випадковий
свiдок».
09.15 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни...»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.45, 03.25 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.30 Х/ф «Багрянi рiки 2».
03.55 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45 Сiмейка У.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 М/ф «Братик ведмедик».
14.00 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу.
19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
01.15 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 27 i 28 с.
23.10 Контролер.
23.50 Т/с «Торкнувшись серця», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Торкнувшись серця».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.00 Т/с «Хутен та Ледi: Пригоди на
двох».
15.25, 22.00, 01.40 «Орел i решка.
Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
03.15 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.45 М/ф «Нiч перед Рiздвом».
07.05 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.50, 16.50, 21.20, 02.40 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Беремо все на себе».
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40, 03.25 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.45 «Легенди бандитської Одеси».
04.55 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i
Володька.
11.45, 22.45 Казки У.
12.15 М/ф «Братик ведмедик 2».
14.00, 23.45 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською
та М. Вереснем.
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17.10 «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.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.30 Правда життя.
10.05, 00.20 Речовий доказ.
11.15, 23.25 Зона будiвництва.
12.15 Особливий загiн.
13.15 Код доступу.
14.15 Їжа богiв.
15.10 Дике виживання.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
17.05 Дива природи.
18.00 Iнженернi iдеї.
19.00 Мiстична Україна.
19.50 Гучна справа.
20.50 Крила вiйни.
22.25 Невiдома Австралiя.
02.50 Органи на експорт.
03.40 Зворотний бiк Мiсяця.
04.25 Полювання на НЛО.
05.05 Теорiя Змови.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Марко Поло».
15.35 Х/ф «Загiн особливого призначення».
16.55 Х/ф «Дежа вю».
19.00, 01.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Манорама».
01.30 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

Програма ТБ
14.50 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.00 Мамареготала.
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

23.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Чоловiки. Мас-старт.
00.00, 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. Жiнки. Естафета.
01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Флахау.
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кран-Монтана. Жiнки. Супергiгант.
02.30, 09.30, 22.00 Стрибки на лижах
з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi.
HS 130.
04.00 Снукер. UK Championship. Фiнал.
06.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Командний спринт.
06.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Гонка переслiдування.
07.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Скiатлон.
07.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Естафета.
08.30, 21.05 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 130.
Команди.
10.30, 11.00 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч
усьому».
11.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
12.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Свiтлана Хоркiна.
13.00, 13.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський момент».
14.00, 15.00, 15.30 Олiмпiйськi iгри.
«Foul Play».
15.55 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Пiтер ван ден Хугенбанд.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Олiмпiйськi
iгри. «Олiмпiйський форпост».
18.00, 19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Кiцбюель. Чоловiки. Швидкiсний
спуск.
20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель.
Чоловiки. Супергiгант.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.15, 01.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50, 22.55, 02.15 Мамареготала. Найкраще.

06.00 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
07.45, 18.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ювентус - Болонья. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 18.30, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
10.10 Арсенал - Баварiя. 1/8 фiналу
(2012/13). Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Лацiо - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Наполi - Суонсi. 1/16 фiналу
(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55 «Як ми перемогли». Кубок УЄФА.
16.10 МЮ - Порту. 1/4 фiналу (2008/09).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.45 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
20.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.30 «Включай пiдiгрiв».
22.45 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
23.40 Швейцарiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.40 Парма - Сампдорiя. Чемпiонат
Iталiї.
03.40 Металiст - Динамо (2014/15).
Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

ªâðîñïîðò

06.00, 19.25 Т/с «Звонар».
10.00 Х/ф «Час скажених псiв».
11.45 Х/ф «Останнiй замок».
14.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
00.15 Т/с «Кiстки 9».
03.05 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.50, 01.30 Правда життя.
10.00, 00.20 Речовий доказ.
11.10, 23.25 Зона будiвництва.
12.10, 17.55 Iнженернi iдеї.
13.10 Код доступу.
14.10 Гучна справа.
15.05 Дике виживання.
16.05, 21.45 Життя пiсля людей.
16.55 Дива природи.
18.55 Мiстична Україна.
19.55 Їжа богiв.
20.50 Крила вiйни.
22.25 Невiдома Австралiя.
02.45 Бандитська Одеса.
05.20 Теорiя Змови.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00, 11.40 «Моя правда».
10.10 «Спогади».
11.10 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Есфiрь Чудова».
14.20 Х/ф «Марiя-Антуанета».
16.10 Х/ф «Без року тиждень».
17.30 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування».
19.00, 01.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Милi».
01.20 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Сорок вiсiм годин».
07.55 Х/ф «Iншi сорок вiсiм годин».
09.50 Х/ф «Громобiй».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.15 Т/с «Кiстки 9».
00.00 Х/ф «Поворот з Тахо».
02.50 «Помста природи».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.50, 23.10 Мамареготала. Найкраще.
14.55 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.10 Мамареготала.
00.00 Х/ф «Тренувальний день».
02.10 Х/ф «Прикордо нний патруль».
03.30 Оттак мастак!

23.05, 12.30, 19.45 Стрибки на лижах
з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi.
HS 130.
23.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Командний спринт.
00.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. HS 130.
00.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Гонка переслiдування.
01.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Жiнки. Скiатлон.
01.45, 16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц. Жiнки. Естафета.
02.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Скiатлон.
03.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Естафета.
04.00 Снукер. «Мастерс». Фiнал.
06.00, 07.15, 16.45 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Кiцбюель. Чоловiки. Швидкiсний спуск.
08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiцбюель.
Чоловiки. Супергiгант.
09.30, 10.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Cycling Show.
10.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Кран-Монтана. Жiнки. Супергiгант.
11.20, 13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Кронплац. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 1.
14.20, 20.35, 22.50 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Кронплац. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Жiнки. Мас-старт.
17.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Флахау.
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
18.35, 21.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Шладмiнг. Чоловiки. Слалом.
Спроба 1.
21.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Колос. Чемпiонат
України.
08.00, 15.55 «Як ми перемогли». Кубок
УЄФА.
08.15 Верона - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 «Включай пiдiгрiв».
11.15, 22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
12.10 ПСВ - Валвейк. Чемпiонат Нiдерландiв.
13.55 Селтiк - Фенербахче (2015/16).
Лiга Європи УЄФА.
16.10 Барселона - ПСЖ (2014/15). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
18.00 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
18.55 Ювентус - Болонья. Чемпiонат
Iталiї.
20.40 Шахтар - Динамо (2012/13). Чемпiонат України.
23.40 Боснiя i Герцеговина - Польща.
Лiга Нацiй УЄФА.
01.40 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Шахтар - Металiст (2011/12).
Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
27 січня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька пригода».
06.40 М/ф «Про порося, яке вмiло грати
в шашки».
06.50 М/ф «Неслухняна мама».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.01, 13.10, 18.20,
01.45, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
12.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi
жертв Голокосту.
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20, 21.45 «Голокост. Засвiдчений
злочин».
16.30 Т/с «Справжня гра престолiв».
17.25 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55, 23.45 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
22.35 Д/с «Боротьба за виживання».
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 00.55, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.00, 12.20 Х/ф «Анжелiка i Султан».
13.25, 14.15 Х/ф «Парфумер: iсторiя
одного вбивцi».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Х/ф «Люсi».
22.05 Х/ф «Червоний горобець».

Iíòåð

03.20, 18.00, 19.00, 02.40 «Стосується
кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 06.05, 22.05, 23.55 «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2».
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана - сестри
моди».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.00 «Аушвiц. Iнструкцiя з незастосування».
00.45 Т/с «Пригадати молодiсть 7».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.15, 13.15 Х/ф «Полiт Фенiкса».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 21.25 Т/с «Нюхач».
16.15 Х/ф «Кавалерiя».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «28 тижнiв потому».
01.35 Анти-зомбi.
02.50 Я зняв!

ÑÒÁ

04.35 Битва екстрасенсiв.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.55, 18.05 Т/с «Слiд».
18.15 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Список бажань».
01.00 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/ф «Микита Кожем`яка».
07.40 Х/ф «Драконячi перли: Еволюцiя».
09.20 Х/ф «Той, що бiжить у лабiринтi:
Випробування вогнем».
12.00 Х/ф «Той, що бiжить у лабiринтi:
Лiки вiд смертi».
15.00 Х/ф «Хiтмен».
16.50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47».
18.40 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
21.00 Х/ф «Викрасти i продати».
23.00 Х/ф «Тачка 19».
00.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Стоп Реванш.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Спостерiгач.
15.30 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

28 січня

Четвер
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Червона жаба».
06.40 М/ф «Що на що схоже».
06.50 М/ф «Чудасiя».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
01.45, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Справжня гра престолiв».
17.25 Програма з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55, 23.45 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
04.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi вали?»

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 00.25, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «Iнша жiнка».
14.40 Х/ф «Ранковий пiдйом».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Х/ф «Як викрасти хмарочос».
22.30 Х/ф «На межi».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2».
12.25 Х/ф «Все або нiчого».
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
18.00, 19.00, 03.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть 7».
01.55 Х/ф «Буднi карного розшуку».

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

Наш День

10.10 Секретний фронт.
11.00, 13.15 Х/ф «Аполло 13».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач».
16.45 Х/ф «Злочинець».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15, 02.15 Анти-зомбi.
23.15 Х/ф «Дiвчина з тату дракона».
03.00 Я зняв!

05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i
наслiдки».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.40
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40, 04.30 Реальна мiстика.
13.40, 15.30, 05.30 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 29 i 30 с.
23.10 Т/с «Одна на двох», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Одна на двох».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30, 15.25, 22.00, 01.45 «Орел i решка.
Навколо свiту».
10.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.00 Т/с «Хутен та Ледi: Пригоди на
двох».
03.10 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.05 М/ф «Гидке каченя».
06.55 М/ф «Як козаки наречених
визволяли».
07.50, 16.50, 21.20, 02.40 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Дурнi помирають по п`ятницях».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.40, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.50 «Легенди бандитської Одеси».
03.55 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф «Залiзний Ганс».
11.25 Х/ф «Спляча красуня».
12.35 Х/ф «Красуня й чудовисько».
14.20 Х/ф «Земля в облозi».
16.00 Х/ф «Хранитель часу».
18.20 Х/ф «Я, Франкенштейн».
20.00 Х/ф «Марсiанiн».
22.45 Х/ф «Вiк Аделайн».
00.45 Панянка-селянка.
01.45 Рятiвники.
02.45 Щоденники Темного.
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40, 03.40 Реальна мiстика.
13.40, 15.30 Агенти справедливостi.
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 31 i 32 с.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Чужий грiх».

ÑÒÁ

Ê1

05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
08.50 Битва екстрасенсiв.
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.50, 18.05 Т/с «Слiд».
18.15 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Любов з ароматом
кави».
00.50 Т/с «Анна-детектив».

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.00, 00.00 Т/с «Хутен та Ледi: Пригоди
на двох».
15.25, 22.00 «Орел i решка. Навколо
свiту».
17.15 «Орел i решка. Рай та пекло».
18.15 «Орел i решка. Перезавантаження».
03.10 «Нiчне життя».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 15.00 Орел i решка.
08.20 Т/с «Надприродне».
10.10, 01.40 Вар`яти.
11.00 Х/ф «На драйвi».
13.00 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Овердрайв».
23.00 Х/ф «16 кварталiв».
00.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Спостерiгач.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.15, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Невигаданi iсторiї.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
19.20, 01.15 Дiйовi особи.
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i
наслiдки».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьо-

ÍÒÍ

05.45 М/ф «Дикi лебедi».
07.05 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
08.00, 16.50, 21.20, 02.25 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45, 02.35 «Речовий доказ».
18.20, 04.05 «Правда життя».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.35 «Легенди бандитської Одеси».
04.55 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу
пiд Полтавою.
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i
Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 М/ф «Геркулес».
14.00 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу.
01.15 Рятiвники.
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
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07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською
та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.55, 01.30 Правда життя.
09.55, 00.20 Речовий доказ.
11.05, 23.25 Зона будiвництва.
12.05, 17.55 Iнженернi iдеї.
13.05 Iлюзiї сучасностi.
14.05 Секретнi територiї.
15.00 Дике виживання.
16.00, 21.45 Життя пiсля людей.
16.55 Дива природи.
18.55 1377 спалених заживо.
19.55 Гучна справа.
20.50 Крила вiйни.
22.25 Дика природа Японiї.
02.25 Скептик.

Enter-фільм

05.30 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Лимерiвна».
13.30 Х/ф «Назар Стодоля».
15.00 Х/ф «Генрiх VIII».
19.00, 01.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Сумна iсторiя».
01.40 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Помста природи».
06.45 Х/ф «Кармузська вiйна».
08.55 Х/ф «Крути».
11.00 Х/ф «Пекло».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.25 Х/ф «Колонiя».
00.15 Т/с «Кiстки 9».
03.05 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «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.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.55, 01.35 Правда життя.
10.00, 00.25 Речовий доказ.
11.10, 23.25 Зона будiвництва.
12.10, 18.00 Iнженернi iдеї.
13.10 Iлюзiї сучасностi.
14.10, 19.55 Гучна справа.
15.05 Дике виживання.
16.05, 21.45 Життя пiсля людей.
17.00 Дива природи.
19.00 Мiстична Україна.
20.50 Крила вiйни.
22.25 Полiт над Землею.

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Без року тиждень».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.25 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.50, 02.50 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Пейзаж пiсля битви».
13.30 Х/ф «Попiл i алмаз».
15.30 Х/ф «Дежа вю».
17.30 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Я помщуся».
01.50 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф «Свiт роботiв».
07.40 Х/ф «Майстер тай-цзи».
09.40 Х/ф «Кiбер».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.10 «Спецкор».
18.50, 02.40 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар».
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».
22.30, 00.20 Т/с «Кiстки 9».
03.10 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.15, 01.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.45 М/ф «Аладдiн».

06.00, 02.35 Оттак мастак!
07.15 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
09.30 Check-in. Україна.
15.00 Х/ф «Широко крокуючи 3: Правосуддя одинака».
17.00 Х/ф «Операцiя «Фiнал».
19.20 Х/ф «Чудова сiмка».
22.00 Х/ф «Хороший, поганий, злий».
01.35 Телемагазин.

ªâðîñïîðò

23.30, 14.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 130.
Команди.
00.15, 15.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 130.
01.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Скiатлон.
01.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Естафета.
02.30, 06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Кронплац. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 1.
03.00, 06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Кронплац. Жiнки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
04.00, 10.30 Снукер. German
Masters-2020. Фiнал.
07.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.
08.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Жiнки. Мас-старт.
08.45 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Жiнки. Естафета.
09.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. HS 130.
10.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Командний спринт.
11.25, 15.55, 20.30, 20.55 Снукер. German
Masters. Перший раунд.
19.00 Тенiс. WTA 500. Абу-Дабi. Фiнал.
20.00 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 05.30 Топ-матч.
06.10 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
08.00, 18.35 «Як ми перемогли». Кубок
УЄФА.
08.15 Рома - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Шахтар - Базель (2008/09). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 Удiнезе - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Тоттенхем - Гент. 1/16 фiналу
(2016/17). Лiга Європи УЄФА.
15.55, 01.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.50 Баварiя - Iнтер. 1/8 фiналу
(2010/11). Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.50 Матч.
20.45 Шахтар - Динамо (2018/19). Чемпiонат України.
22.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
23.15 Нiдерланди - Iталiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.55 Херенвен - Фейєноорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
03.40 Шахтар - Днiпро (2009/10). Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
12.55, 23.05, 02.15 Мамареготала.
Найкраще.
15.00 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.05 Мамареготала.

ªâðîñïîðò
00.05 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Жiнки. Мас-старт.
00.45 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Жiнки. Естафета.
01.30, 09.30 Лижне двоборство. Кубок
свiту. Лахтi. HS 130.
02.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Командний спринт.
02.30, 06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Шладмiнг. Чоловiки. Слалом.
Спроба 1.
03.00, 06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Шладмiнг. Чоловiки. Слалом.
Спроба 2.
04.00, 10.30, 11.25, 14.30 Снукер.
German Masters. Перший раунд.
07.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.
08.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Чоловiки. Естафета.
09.00 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Чоловiки. Мас-старт.
10.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Гонка переслiдування.
15.55, 20.05, 20.55 Снукер. German
Masters. Другий раунд.
19.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 130. Команди.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 13.35, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.
06.10 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат України.
08.10 Мiлан - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Барселона - Селтiк (2016/17). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 Матч.
13.50 Нiцца - Байєр. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Боруссiя (Д) - Реал (2017/18). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
17.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.40 Херенвен - Фейєноорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
20.30 «Як ми перемогли». Кубок УЄФА.
20.45 Шахтар - Динамо (2013/14). Чемпiонат України.
22.45 Д/ф «Розгнiванi».
23.40 Бельгiя - Iсландiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.40 Аякс - Вiллем II. Чемпiонат Нiдерландiв.
03.40 Шахтар - Металiст (2008/09).
Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Свара».
06.40 М/ф «Парасолька на модному
курортi».
06.50 М/ф «Парасолька i автомобiль».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
01.30, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Справжня гра престолiв».
17.25, 04.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Тваринна зброя».
19.55, 23.45 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.45 Д/с «Боротьба за виживання».
22.10 «Герої України Крути. Перша Незалежнiсть».
00.25 Д/ф «Вибiр».
04.00 #ВУкраїнi.
04.55 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.35 «ТСН».
09.25, 02.50, 06.05 «Життя вiдомих
людей».
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф «Ранковий
пiдйом».
14.45 Х/ф «Блондинка в ефiрi».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.10, 22.10 «Лiга смiху».
00.15 Х/ф «Червоний горобець».
05.15 «Свiтське життя. Дайджест».

Iíòåð

04.05, 18.00, 03.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2».
12.25 Х/ф «Подруги мимоволi».
14.35, 15.30, 02.15 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 00.50 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.35, 01.15 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 22.50 «На трьох».
13.25, 16.15 Х/ф «Кавалерiя».
16.20 Х/ф «Каратель».
18.45 Факти. Вечiр.
02.25 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Битва екстрасенсiв.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
20.15, 22.50 Т/с «Сонячнi днi».
00.55 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
08.20 Т/с «Надприродне».
10.10, 02.00 Вар`яти.
11.00 Х/ф «Тачка 19».
12.40 Суперiнтуїцiя.
17.50 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».
20.00 Х/ф «Солт».
22.00 Х/ф «Особливо небезпечний».
00.10 Х/ф «24 години на життя».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Невигаданi iсторiї.
07.05, 08.10, 21.30 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
07.10, 13.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 На власнi очi.
15.30 Срiбний вiк.
17.10, 23.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.10, 22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм Портнiковим».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Щоденники другої свiтової
вiйни».
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!
05.10 Д/с «Авiакатастрофи: причини i
наслiдки».

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.

30 січня

Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.35 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 02.10,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.40 Т/с «Снiгопад».
11.25 Бiатлон. ЧЄ. Переслiдування 10
км, жiнки.
12.15, 17.20 Д/с «Дикi тварини».
13.20 Телепродаж.
13.55 Бiатлон. ЧЄ. Переслiдування 12,5
км, чоловiки.
14.55 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Мiста та мiстечка.
16.20 Полювання.
18.00 Х/ф «Iсус. Бог i людина», 2 с.
19.50 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Боротьба за виживання».
22.00 Х/ф «Тюльпани для Роуз».
00.10 Д/ф «Блаженнiший».
03.55, 05.25 Погода.
04.00 Програма з Майклом Щуром.
04.30 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

07.00, 05.20 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
17.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал».
19.30, 04.35 «ТСН».
21.50 «Жiночий квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя. Дайджест».
01.15, 03.00 «Лiга смiху».

Iíòåð

04.30 «Чекай на мене. Україна».
05.40 «Орел i решка. Чудеса свiту».
06.35 М/ф.
06.55 Х/ф «Буркотун».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Самотня жiнка бажає познайомитися».
12.50 Х/ф «Перш, нiж розлучитися».
14.20 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
16.00 Х/ф «Здрастуй i прощавай».
18.00 Т/с «Несолодка пропозицiя»,
1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Несолодка пропозицiя»,
3 i 4 с.
22.20 «Ювiлейний вечiр В. Леонтьєва
«Кращий назавжди».
00.30 Х/ф «Тiльки любов».
02.15 Х/ф «Випадковий запис».
03.30 «Орел i решка. Курортний сезон».

ICTV

04.25 Скарб нацiї.

04.30 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 Т/с «Копи на роботi».
06.55, 08.25, 10.00 «На трьох».
07.55, 09.30 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну».
10.50, 13.00 Т/с «Нюхач».
12.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 2».
21.35 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 3».
23.50 Х/ф «Ешер».
01.45 Т/с «Таємнi дверi».

ÑÒÁ

05.15, 05.30 Т/с «Коли ми вдома».
06.25, 10.50 Т/с «Кафе на Садовiй».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
13.10 Т/с «Сонячнi днi».
17.00 Хата на тата.
19.00 Звана вечеря.
01.10 Х/ф «Мачуха».

Íîâèé êàíàë

06.00, 01.40 Вар`яти.
08.15, 09.55 Kids` Time.
08.20 М/ф «Феї».
10.00 Орел i решка.
12.00 У кого бiльше? (12+).
14.00 М/ф «Тачки 3».
16.00 Т/с «Сторожова застава».
19.10 Х/ф «Подорож до центру Землi».
21.00 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв».
23.00 Х/ф «Крутi стволи».
00.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.40 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
08.40 Натхнення.
09.30, 02.10 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35, 15.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Незрiвнянний».
15.15 Є сенс.
16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
17.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.15 Невигаданi iсторiї.
18.30 Vоїн - це я!
19.00 Д/с «Любов, ненависть i пропаганда».
20.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
23.10 Суботнiй полiтклуб.
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Зрадник».

Наш День nday.te.ua
10.50 Т/с «З мене досить».
14.40 Т/с «Пригадати себе», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Пригадати себе».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Пiсля зими», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Пiсля зими».
03.50 Х/ф «Курка».
05.25 Реальна мiстика.

Ê1

08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 Х/ф «Поспiшай кохати».
13.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо
свiту».
16.50, 21.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
18.45 Х/ф «Агора».
00.50 Х/ф «Принцеса спецiй».
02.25 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.55 М/ф «Дюймовочка».
06.50 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
07.55, 17.25, 21.00, 02.20 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Нiчний патруль».
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.40, 02.25 «Речовий доказ».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
22.30 Т/с «Нарко 3».
00.30 «Легенди бандитської Одеси».
04.45 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд
Полтавою.
08.45, 19.15, 20.45 Одного разу в Одесi.
09.45, 00.15 Країна У.
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька.
11.45, 22.45, 23.45 Казки У.
12.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв».
14.00, 02.15 Панянка-селянка.
15.00 4 весiлля.
16.15 Богиня шопiнгу.
01.15 Рятiвники.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
03.20 Культ Ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.20 Реальна мiстика.
11.00 Т/с «Замок на пiску».
14.50 Т/с «Будинок, який...», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Будинок, який...».
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Забудь i пригадай», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Забудь i пригадай», 4-6 с.

Ê1

06.30
08.00
08.30
09.35
11.30
13.50
14.50
00.00
01.40
02.30

ÍÒÍ

«Top Shop».
М/с «Кротик i Панда».
«Ух ти show».
«Орел i решка. Шопiнг».
Х/ф «Агора».
«Орел i решка. Дива свiту».
«Орел i решка. Дива свiту 2».
Х/ф «Йолопи-розбiйники».
«Бiйцiвський клуб».
«Нiчне життя».

05.45 Х/ф «Навiки - 19».
08.50 Х/ф «Чекаю та сподiваюсь».
11.20 Х/ф «Торпедоносцi».
13.10 «Легенди карного розшуку».
15.35, 03.00 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За двома зайцями».
21.00 Х/ф «Поганий лейтенант».
23.20 Х/ф «Крутi стволи».
01.25 «Реальнi злочинцi».
03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф «Альфа та Омега: Братва
з iклами».
12.10 Х/ф «Хранитель часу».
14.30 Х/ф «Я, Франкенштейн».
16.15 Х/ф «Марсiанiн».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу
пiд Полтавою.
19.30, 21.30 Танька i Володька.
20.30, 22.30 Одного разу в Одесi.
23.00, 00.00 Казки У.
23.30, 00.30 Країна У.
01.00 Панянка-селянка.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.40, 14.10, 15.10, 16.10, 21.30
«Ехо України» з М. Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Мiнiстерство правди».
10.30 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
09.00, 01.35 Правда життя.
10.05, 00.25 Речовий доказ.
11.15, 23.25 Зона будiвництва.
12.15, 18.05 Iнженернi iдеї.
13.15 Iлюзiї сучасностi.
14.15, 19.55 Секретнi територiї.
15.10 Дике виживання.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10 Невiдома Австралiя.
19.05, 02.40 Мiстична Україна.
20.50 Крила вiйни.
22.25 Полiт над Землею.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Х/ф «Потоп».
16.20 Х/ф «Потяг поза розкладом».
17.45 Х/ф «Де 042?»
19.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.15 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
23.05 Х/ф «Вимушенi обставини».
02.05, 02.45 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.50 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Рейд у пустелю».
11.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.20 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Полiцейськi».
21.25 Х/ф «Мiсiя неможлива: Протокол
Фантом».
00.05 Х/ф «Її звали Нiкiта».
03.20 «Облом.UA».
04.45 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.15, 01.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.45 М/ф «Аладдiн».
08.40 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-рятiвнички».
09.30 М/с «Сiмпсони».
13.00, 00.05, 02.15 Мамареготала. Найкраще.
15.00 Т/с «СуперКопи».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Швидка».
21.05 Мамареготала.
23.00 Без краватки.
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.10, 00.55 Мiстична Україна.
07.55, 18.00 Там, де нас нема.
09.55 Речовий доказ.
11.05, 00.00 Гучна справа.
12.00 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.00, 21.00 Людство: забута iсторiя.
16.00 Дика природа Японiї.
17.00 Полiт над Землею.
01.40 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фільм

05.10 Х/ф «Незнайко з нашого двору».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Фантоццi йде на пенсiю».
12.10 Х/ф «Фантоццi бере реванш».
13.40 Т/с «Секретний фарватер».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Небезпечна гра».
02.05, 02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.55 «ДжеДАI».
08.55 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Джек Рiчер».
16.20 Х/ф «Мiсiя неможлива: Протокол
Фантом».
19.00 Х/ф «Мiсiя неможлива: Нацiя
iзгоїв».
21.40 Х/ф «Мiсiя неможлива: Наслiдки».
00.30 Х/ф «Литовське весiлля».
02.15 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.15, 01.15 Телемагазин.
07.20, 15.10, 00.05, 02.15 Мамареготала.
Найкраще.
09.30 «Темний плащ».
11.40 Т/с «Сишиш-шоу».
13.40 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
17.20 Х/ф «Чєрвона спека».
19.15 Х/ф «Термiнатор 2: Судний день».
22.00 Х/ф «Термiнатор».
03.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.05, 06.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген. HS
145. Квалiфiкацiя.
01.00 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Фалун. Чоловiки. Вiльний стиль.
15 км.
01.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фалун. Жiнки. Вiльний стиль. 10 км.
02.30 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє.
Спринт. Двiйки.

Програма ТБ
00.05 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Чоловiки. Естафета.
00.50 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц.
Чоловiки. Мас-старт.
01.30, 06.00, 07.00 Лижне двоборство.
Кубок свiту. Лахтi. HS 130.
02.00, 07.30 Лижне двоборство. Кубок
свiту. Лахтi. Гонка переслiдування.
02.30, 08.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi. HS 130.
Команди.
03.15, 08.45, 16.05 Стрибки на лижах
з трамплiну. Кубок свiту. Лахтi.
HS 130.
04.00, 09.30 Снукер. German Masters.
Другий раунд.
06.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Лахтi. Командний спринт.
10.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Скiатлон.
11.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Лахтi.
Чоловiки. Естафета.
12.05 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Фалун. Чоловiки. Вiльний стиль.
15 км.
13.30, 19.20 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє.
Спринт. Чоловiки.
14.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кронплац.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
14.35, 19.00 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє.
Спринт. Двiйки.
15.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг.
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
15.30, 19.40 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє.
Спринт. Жiнки.
16.40 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Вiллiнген. HS 145.
Квалiфiкацiя.
18.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Зєєфельд. HS 109.
18.30 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Зєєфельд. Гонка переслiдування.
5 км.
20.05, 20.55 Снукер. German Masters.
1/4 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
08.10 Удiнезе - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Аякс - Реал (2012/13). Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05 Херенвен - Фейєноорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
13.50 Лiверпуль - Боруссiя (Д). 1/4 фiналу (2015/16). Лiга Європи УЄФА.
15.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
16.25 Мiлан - МЮ. 1/8 фiналу (2009/10).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.15 Д/ф «Розгнiванi».
19.10 Аякс - Вiллем II. Чемпiонат Нiдерландiв.
21.00 Журнал. УЄФА Євро-2020.
21.30 «Включай пiдiгрiв».
22.45 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
23.40 Данiя - Англiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.40 Торiно - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
03.40 Шахтар - Днiпро (2010/11). Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.
02.50 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє.
Спринт. Чоловiки.
03.10 Санний спорт. ЧC. Кенiгзєє.
Спринт. Жiнки.
03.30, 07.00 Лижне двоборство. Кубок
свiту. Зєєфельд. Гонка переслiдування. 5 км.
04.00, 07.30 Снукер. German Masters.
1/4 фiналу.
09.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi.
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-Партенкiрхен. Жiнки. Швидкiсний спуск.
13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шамонi.
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
14.30 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Фалун. Чоловiки. Класика. 15 км.
15.40 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фалун. Жiнки. Класика. 10 км.
17.00 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Вiллiнген. HS 145.
18.45 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Зєєфельд. Гонка переслiдування.
10 км.
19.15 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй.
Жiнки. Пасьют.
19.45 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй.
Чоловiки. Пасьют.
20.20, 20.55 Снукер. German Masters.
1/2 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат
України.
07.45, 11.15, 18.25 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру.
08.15 Лацiо - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 «Включай пiдiгрiв».
11.45 «Як ми перемогли». Кубок УЄФА.
12.00 Аякс - Вiллем II. Чемпiонат Нiдерландiв.
13.50 Торiно - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
15.55 Журнал. УЄФА Євро-2020.
16.25, 18.10, 21.05, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.
16.40 Матч.
18.55 Live. Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
20.55 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.30 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
21.40 Live. Iнтер - Беневенто. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Францiя - Хорватiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.40 Болонья - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Шахтар - Динамо (2013/14). Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

nday.te.ua Наш День
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31 січня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.30 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.40, 02.05,
03.30, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови».
07.30 М/ф «Парасолька на риболовлi».
07.40 М/ф «Парасолька на полюваннi».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
08.15, 03.55, 05.25 Погода.
08.20, 16.25 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30 Мiста та мiстечка.
13.55 Бiатлон. ЧЄ. Змiшана естафета.
15.15 Бiатлон. ЧЄ. Одиночна змiшана
естафета.
16.05 Студiя «Бiатлон».
17.00 Давнi невидимi мiста. Стамбул.
18.20 Д/с «Незвiданий океан».
19.20 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки».
20.20 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Програма з Майклом Щуром.
22.00, 04.00 Х/ф «Герой мого часу».
00.05 Д/ф «Справа «Рифи».

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 02.55 «Свiт навиворiт».
15.40 Х/ф «Люсi».
17.30 Х/ф «На межi».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.05 Х/ф «Блондинка в ефiрi».
01.05 Х/ф «Джек Раян: Теорiя хаосу».

Iíòåð

05.00 М/ф.
05.35 Х/ф «Знайомство за шлюбним
оголошенням».
07.15 Х/ф «Принцеса спецiй».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
13.05 Т/с «Речдок. Особиста справа».
18.00 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Шерлок».

ICTV

04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Бiльше нiж правда.
06.15 Анти-зомбi.
07.05 Секретний фронт.
08.00 Громадянська оборона.

08.55 Т/с «Таємнi дверi».
11.50, 13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна».
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 2».
16.25 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 3».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Американський снайпер».
23.45 Х/ф «28 днiв потому».
01.50 Х/ф «28 тижнiв потому».

ÑÒÁ

05.20 Невiдома версiя. Карнавальна нiч.
05.55 Невiдома версiя. Джентльмени
удачi.
07.00 Невiдома версiя. Дiамантова рука.
07.55 Х/ф «Максим Перепелиця».
09.45 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу
Диканьки».
11.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
22.05 Я соромлюсь свого тiла.
00.05 Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

06.00 У кого бiльше? (12+).
07.45, 09.45 Kids` Time.
07.50 М/ф «Тачки 3».
09.50 М/ф «Хербi: Божевiльнi перегони».
11.50 Т/с «Сторожова застава».
15.00 Х/ф «Подорож до центру Землi».
16.50 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв».
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Гра тiней».
23.40 Х/ф «Особливо небезпечний».
01.50 Вар`яти.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.10, 07.10 Д/с «Крила вiйни».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика.
Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
11.10 Д/с «ТОП-10: таємницi i загадки».
12.25 Х/ф «Калiя».
15.25 Медекспертиза.
16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
17.10 Д/с «Великi танковi битви».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Любов, ненависть i пропаганда».
20.10, 02.15 Машина часу.
20.35 Стоп Реванш.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.

22.00 Д/с «Мисливцi за нацистами».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Зрадник».
01.55 Огляд преси.
03.15 Культ Ура!
04.10 Обережно, дiти!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.50 Т/с «Спадкоємиця мимоволi».
16.50 Т/с «Алмазна корона», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Алмазна корона».
23.00 Т/с «Забудь i пригадай», 7-9 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Забудь i пригадай».
04.20 Контролер.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.35 Х/ф «Поспiшай кохати».
11.25 Х/ф «За п`ять крокiв до кохання».
13.35 «Орел i решка. Дива свiту 2».
16.35 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Пристрастi Дон Жуана».
01.40 Т/с «Три сестри».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00 Х/ф «Тричi про кохання».
07.40 «Будьте здоровi».
08.20 «Страх у твоєму домi».
12.00 Х/ф «За двома зайцями».
13.30 Х/ф «Снiгова королева».
15.05 Х/ф «Морозко».
16.45 Х/ф «Поганий лейтенант».
19.00 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми».
20.35 Х/ф «Очiкування полковника
Шалигiна».
22.15 Х/ф «Новий апокалiпсис: Блискавка долi».
00.10 Х/ф «Крутi стволи».
02.15 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Геркулес».
12.45 М/ф «Динозавр».
14.15 М/ф «Братик ведмедик».
15.50 М/ф «Братик ведмедик 2».
17.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу
пiд Полтавою.
19.30, 21.30 Танька i Володька.
20.30, 22.30 Одного разу в Одесi.
23.00 Х/ф «Марсiанiн».
01.45 Панянка-селянка.
02.35 Щоденники Темного.
03.25 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

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

08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 Відкрита зона
09.15 За спорт
14.10 Х.ф.«Штиль»
09.30 Кіндер клуб
16.10 Кіндер клуб
10.30 Про нас
16.40 «Кіндер ШОУ»
11.00 На контролі
17.00 Древо
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
17.30 Українські традиції
12.30 Х.ф.«Шопен. Бажання любові»
17.55 Добрі традиції
14.40 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
15.00 Кіндер клуб
19.30 Х.ф. «В тилу ворога» +16
16.30 Те, що любиш
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
17.00 Хіт-парад
21.30 Смачна мандрівка
18.00 Наші вітання
22.40, 04.00 Х.ф.«Закон сили» +16 19.00 Єдина країна
00.15 Час-Tайм
19.30 У фокусі Європа
01.00 Х.ф.«Штиль»
19.55 Добрі традиції
02.30 Хіт-парад
20.10 Х.ф.«Там, де серце» +16
22.10 Х.ф.«Вікна навпроти» +16
Четвер, 28 січня
00.10 Вікно в Америку
Х.ф.«Шопен. Бажання любові»
6.00, 09.30,13.00, 16.10 Кіндер клуб 00.30
02.30 Завтра-сьогодні
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
7.00,10.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 03.00 Хіт-парад
00.30, 03.30 Провінційні вісті
Неділя, 31 січня
07.35 Сім’я від А до Я
08.30 Древо
06.00, 20.00, 03.00 Огляд світових
09.00 Час-Tайм
подій
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
06.30 Shift. Життя в цифрі
11.15 Майстер-клас з Наталкою Фіцич 06.45, 09.15 За спорт
11.30 Спогади
07.00, 12.30 Кіндер клуб
12.00 Хіт-парад
08.00 Єдина країна
14.10 Х.ф.«Історія Марти Стюарт»
08.40 Українські традиції
15.45 Добрі традиції
09.00 Древо
17.00 Древо
09.30 У фокусі Європа
17.30 Музична програма «Гал-кліп» 10.00 Пряма трансляція Божествен18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
ної Святої Літургії з Архика19.30 Наші вітання
тедрального Собору УГКЦ
19.55 Добрі традиції
м.Тернополя
20.00 Відкрита зона
11.40 Те, що любиш
20.30 Спогади
12.00 «Кіндер ШОУ»
21.00 Завтра-сьогодні
14.00 Погляд зблизька
21.35 Майстер-клас з Наталкою Фіцич 14.30 Сім’я від А до Я
22.35, 04.00 Х.ф.«Сестри Март на 15.30 Древо
Різдво» +16
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
00.15 Час-Tайм
16.25 Добрі традиції
01.00 Х.ф.«Історія Марти Стюарт»
16.30 Завтра-сьогодні
02.30 Хіт-парад
17.00 Вікно в Америку
Х.ф.«Сестри Март на Різдво» +16
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
П’ятниця, 29 січня
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
20.30 Про нас
.00, 09.30,13.00, 16.30 Кіндер клуб
21.00 Єдина країна
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
Добрі традиції
7.00,10.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 21.40
21.45 Древо
00.30, 03.30 Провінційні вісті
22.00 Х.ф.«Улюбленець жінок» +16
07.35 Відкрита зона
23.45 Час-тайм
08.00 Завтра-сьогодні
01.00 Х.ф.«Вікна навпроти» +16
08.30 Древо
04.15 Х.ф.«Улюбленець жінок» +16
09.00 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
Понеділок, 25 січня
14.10 Х.ф.«Уроки водіння»
16.10 Дитяча програма «Кіндер ШОУ» 6.15 М/ф « Горщик-Сміхотун»
6.25 Веселі саморобки
17.00 Древо
17.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40,
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
21.00 Новини
19.30 Наші вітання
9.15 Разом
20.00 Сільський календар
9.45 Енеїда.
20.30 Спогади
10.35 Х/ф «Співаюче дзвінке деревце»
21.00 Українські традиції
11.50 Еко-люди
21.20 Добрі традиції
12.00, 13.10 Суспільна студія
21.30 Єдина країна
15.00 Цикл «Українська абетка всесвіт
22.35, 04.00 Х.ф.«Дорога» +16
першосвіт»
00.15 Час-Tайм
15.05 Додолики
01.00 Х.ф.«Уроки водіння»
15.20
М/ф
«Черевички»
02.30 Хіт-парад
15.30 М/ф «Як Песик І Кошеня Мили
Підлогу»
Субота, 30 січня
15.40 М/ф «Що На Що Схоже»
06.00 Кіндер клуб
15.50 М/ф «Справа доручається де06.45 За спорт
тективу Тедді»
07.00 Провінційні вісті
16.00 М/ф «Як Петрик П’яточкін Слоників Рахував»
07.35 Про нас

Програма місцевих телеканалів

TV-4
Понеділок, 25 січня
06.00, 09.30,13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 У фокусі Європа
07.30 Shift. Життя в цифрі
08.00 Єдина країна
08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
10.05 Добрі традиції
10.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Древо
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
14.10 Межа правди
15.10 Спогади
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.00 Древо
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.00 Єдина країна
21.30 Сільський календар
22.35 Добрі традиції
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кригою» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Однокласниці» +12
02.30 Хіт-парад

Вівторок, 26 січня

06.00, 09.30,13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
7.00,10.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Добрі традиції
12.05 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Блакитний метелик»
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.20 Добрі традиції
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Братерство друїдів» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Блакитний метелик»
02.30 Відкрита зона
03.30 Провінційні вісті

Середа, 27 січня

06.00, 09.30,13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
7.00,10.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади

UA: Тернопіль
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17.00 «Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10, 13.10, 20.00 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10 Концерт.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.20 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 00.55 Мiстична Україна.
07.55, 18.00 Там, де нас нема.
09.55 Речовий доказ.
11.05, 00.00 Секретнi територiї.
12.00 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
13.00, 21.00 Людство: забута iсторiя.
16.00 Полiт над Землею.
01.40 Скарб.ua.

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Потяг поза розкладом».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.25 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Осляча шкура».
12.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
14.10 Х/ф «Єсенiя».
16.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Як три мушкетери».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.00, 01.10 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Бог вiйни».
16.15 Х/ф «Робiн Гуд».
19.00 Х/ф «22 кулi».
21.10 Х/ф «Леон-кiлер».
23.20 Х/ф «Работоргiвля».
02.10 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

НЛО-ТБ

06.10, 01.15 Телемагазин.
07.20, 15.15, 00.00, 02.15 Мамареготала.
Найкраще.
08.20 Без краватки.
09.20 М/ф «Темний плащ».
11.30 Т/с «Сишиш-шоу».
13.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
18.20 Х/ф «Рембо: перша кров».
20.10 Х/ф «Рембо 2».
22.00 Х/ф «Рембо 3».
03.00 Оттак мастак!

16.05 Лайфхак українською
16.25 Енеїда
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
17.45Д/ф « Світ дивовижних тварин «
18.40, 20.55 «ЕкоЛюди»
18.45 Невідомі Карпати
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»
20.05 ВУКРАЇНІ
21.30 Задача з зірочкою
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Пишемо історію
22.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Д/ф «З України до Голлівуду»
1.30 Д/п «Січ»

Вівторок , 26 січня

6.15 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 20.40,
21.00 Новини
9.00 Еко люди
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень
10.35 Х/ф «Як вийти заміж за короля «
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Піщана казка
15.05 Додолики
15.20 М/ф « Горщик-Сміхотун»
15.30 М/ф «Історія Одного Поросятка»
15.40 М/ф « Як Козаки Куліш Варили»
15.50 М/ф « Як Козаки Сіль Купували»
16.00 М/ф «Рукавичка «
16.05 Лайфхак українською
16.25 Енеїда
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
17.45 Д/с «Масштабні інженерні
помилки»
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Еко люди
20.05 ВУКРАЇНІ
21.30 Задача з зірочкою
21.35 ЗаАрхівоване
21.45 Пишемо історію
22.00 Д/ф «Вердикт історії»
23.00 Т/с «Гранд готель»
0.15 Д/ф «Веронські скарби»
1.20 Хортиця ONLINE.Чорний камінь
1.30 Д/ф «Норильське повстання»

Середа, 27 січня

6.15 М/ф « Дерево І Кішка»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 20.40,
21.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Обличчя
10.35Д/ф «Іспит на людяність»
11.30 Пишемо історію
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.01, 13.10 Суспільна студія
15.00 М/ф «Велика Подорож»
15.05 М/ф «Подарунок»
15.20 М/ф «Казка Про Доброго
Носорога»
15.30 М/ф «Ватажок»
15.40 М/ф « Дерево І Кішка»
15.45 Кіношкола вдома
15.55 М/ф «Дівчинка Та Зайці»
16.05 М/ф «Хлопчик з вуздечкою»
16.15 Освітній маркер
16.25 Обличчя
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
17.45 Спецпроєкт «Голокост. Засвідчений злочин»
18.40 ЗаАрхівоване
18.45 Пишемо історію

ªâðîñïîðò
00.35, 06.00, 17.10 Стрибки на лижах з
трамплiну. Кубок свiту. Вiллiнген.
HS 145.
01.30 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Фалун. Чоловiки. Класика. 15 км.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-Партенкiрхен. Жiнки. Швидкiсний спуск.
03.15, 09.30, 13.30 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Шамонi. Чоловiки. Слалом.
Спроба 2.
04.00, 07.30 Снукер. German Masters.
1/2 фiналу.
07.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Зєєфельд. Гонка переслiдування.
10 км.
09.00, 10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Шамонi. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-Партенкiрхен. Жiнки. Супергiгант.
14.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Фалун. Класичний спринт.
16.10 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Зєєфельд. Гонка переслiдування.
19.00 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй.
Сингл-мiкст.
19.30 Бiатлон. ЧЄ. Душники-Здруй. Змiшана естафета.
20.05, 20.55 Снукер. German Masters.
Фiнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà) 06.00, 08.00,
15.25, 20.45, 21.30, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.06.10 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
08.10 Лiверпуль - Рома. 1/2 фiналу
(2017/18). Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15, 21.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.45 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
12.35 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв
УЄФА.
12.45 Журнал. УЄФА Євро-2020.
13.15 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.25 Live. Спецiя - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
15.55 Live. Аталанта - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
17.55 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
18.50 Матч.
21.40 Live. Рома - Верона. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Швецiя - Португалiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.40 Кальярi - Сассуоло. Чемпiонат
Iталiї.
03.40 Шахтар - Динамо (2012/13). Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

19.00 Сьогодні.Головне
19.50 ЗміниТи
20.10 Схеми. Корупція в деталях
21.35 Пишемо історію
22.00Д/ф «Іспит на людяність»
23.00 Д/ф «Блаженніший»
0.50 Спецпроєкт «Голокост. Засвідчений злочин»
1.50 Заархівоване

Четвер, 28 січня

Субота, 30 січня
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.10, 8.15 Ранок на Суспільному.
Дайджест
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.15 Сьогодні. Головне
9.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.35 Енеїда
11.40 Х/ф « Жар-птиця
13.10 ВУКРАЇНІ
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Як Козаки На Весіллі
Гуляли»
14.40 М/ф «Як Козаки Олімпійцями
Стали»
14.50 М/ф «Чого В Лісі Не Буває»
15.00 М/ф»Івасик-Телесик»
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Червона жаба «
15.30 «Шо? Як? «
15.50 Пишемо історію.
16.00 Маршрутом змін
16.15 Антропологія
16.50 Х/ф «Загублене місто»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Відтінки України
19.45 ВУКРАЇНІ
20.10 Разом
20.50 Пліч -о-пліч
21.00 Д/с «Секрети історії. Портрети»
22.45 Освітні лекції «Форуму інклюзивності»
23.00 100 років ізоляції
23.55 Еко-люди
0.00 Х/ф Ярослав Мудрий

6.15 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 20.40,
21.00 Новини
9.15 Сьогодні. Головне
9.45 Країна пісень
10.35Д/ф «Іспит на людяність»
11.45, 18.40 Еко-люди
12.00, 13.10 Суспільна студія
15.00 Піщана казка
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Як Петрик П’яточкін Слоників Рахував»
15.30 М/ф «Чудасія»
15.40 М/ф «Котигорошко»
15.50 М/ф «Іванко Та Воронячий Цар
16.00 Веселі саморобки
16.05 Лайфхак українською
16.25 Енеїда
17.15 Буковинські загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
17.45Д/ф « Світ дивовижних тварин
18.45 Street Схід
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Еко люди
20.10 Крим .Реалії
21.30 Задача з зірочкою
21.35 Перемоги України. Крути
21.45 Земля, наближена до неба
22.00 Т/с «Історії великого кохання»
23.00 Т/с «Гранд готель»
Неділя, 31 січня
0.15 Х/ф «Білий птах з чорною
ознакою»
6.30 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини
П’ятниця, 29 січня
7.10, 8.10 Ранок на Суспільному.
Дайджест
6.15 М/ф «Дощику, Дощику, При- 7.30 Недалечко
пусти»
7.45 Роздивись
6.25 Веселі саморобки
8.30 Д/с «Дика прогулянка»
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 9.00 Божественна Літургія Православ7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 20.40,
ної Церкви України
21.00 Новини
11.00 Недільна Літургія Української
9.15 Сьогодні. Головне
Греко-Католицької Церкви
9.50 Енеїда.
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Ка10.35 Х/ф «Шестеро мандрують
толицької Церкви в Україні
світом»
13.35 Відтінки України
11.45 Еко-люди
14.05 Лайфхак українською
12.00, 13.10 Суспільна студія
14.15 Ок, я тобі поясню
15.00 Цикл «Українська абетка всесвіт 14.20 М/ф «Як Козаки Інопланетян
першосвіт»
Зустрічали»
15.05 Додолики
14.40 М/ф «Як Козаки у футбол
15.20 М/ф «Дощику, Дощику, Приграли»
пусти»
15.00 М/ф «Як Песик І Кошеня Мили
15.30 М/ф «Лис І Дрізд»
Підлогу»
15.40 Веселі саморобки
15.05 Додолики
15.45 Кіношкола вдома
15.20 Веселі саморобки
15.55 М/ф «Повертайся, Капітошко» 15.30 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.05 М/ф «Козлик Та Його Горе»
16.00 Пліч -о-пліч
16.15 Лайфхак українською
16.30 Разом
16.25 Енеїда
17.00 Х/ф «Апостол Павло: Диво на
17.15 Буковинські загадки
шляху в Дамаск»
17.20 Д/ц «Боротьба за виживання»
17.45 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 18.30 Крутий заміс
19.00
Культ
особистості
загін»
19.15 Обличчя ,
18.40 Еко люди
19.45
На
східному
фронті
18.45 Пишемо історію.Крути
20.50 Пліч -о-пліч
19.00 Сьогодні.Головне
21.00 Д/ф «Будинок «Слово»
19.50 Сильні
22.25 Д/ф «Олександр Довженко:
20.05 На східному фронті
Одеський світанок»
21.25 Люди Є
23.00 Розсекречена історія
21.40 Роздивись
23.55 Заархівоване
21.55 Д/ф «Вибір»
0.00 Д/ф «Гідра»
23.00 Т/с «Гранд готель»
1.10 Д/ф «Кіноперформанс. Народний
0.30 Д/ф «АУ»
Малахій!»
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Смачна сторінка

Що приготувати
після свят:

легкі страви для
відновлення організму
Відгриміли салюти, в холодильнику нарешті закінчилася їжа. А з ними – відгукнулися втома, головні болі, бурління в животі і
"заблокована спина". Знайомо? Схоже, після новорічно-різдвяних застіль проявився післясвятковий синдром. Причини такого
стану відомі – важка їжа, багато міцних напоїв. Якщо ваш організм втомився від калорійних смаколиків, саме час зробити для нього
відпочинок. Рецепти простих та легких страв покращать самопочуття і не дозволять зайвим кілограмам зіпсувати фігуру.
Чорна піца з
цільнозернового
борошна

Потрібно для тіста: 100
г цільнозернового борошна, 15
мл оливкової олії, 3 г морської
солі, 40 мл води, 3 таблетки активованого вугілля. Для начинки: 90 г кабачків, 90 г баклажанів, 90 г солодкого перцю, 15 г
руколи, 100 г сиру сулугуні. Для
соусу: 50 г солодкої гірчиці, 20
мл оливкової олії, 1 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку, ½
ст. л. меду.
Приготування: замішуємо
тісто. Для цього змішуємо усі
сухі інгредієнти. Окремо – воду
та олію. До сухих інгредієнтів
додаємо розтерте у ступці активоване вугілля. Зливаємо все в
одну посудину та ретельно вимішуємо тісто. Залишаємо його
на 30 хвилин за кімнатної температури. Нарізаємо кружальцями кабачки та баклажани.
Баклажани важливо нарізати
дуже тонко. Очищуємо та нарізаємо перець. Випікаємо овочі
в духовці за температури 200
градусів близько 10-15 хв. Розкачуємо тісто та формуємо коло
діаметром 30-35 см. Натираємо
на тертці сулугуні та рівномірно посипаємо ним тісто. Зверху
викладаємо овочі. Викладаємо
тісто на розігріте деко (так воно
не прилипне) і печемо в попередньо розігрітій до 250 градусів духовці близько 6 хв.
Готуємо соус. Для цього
змішуємо усі інгредієнти – гірчицю, оливкову олію, лимонний
сік та мед – збиваємо виделкою
або вінчиком до однорідної
маси. Готову піцу поливаємо
гірчичним соусом та прикрашаємо руколою. Для тих, кому чорний колір в їжі здається диким
– вугілля можна не класти.

Зелений кускус

Потрібно: 400 г кускусу,
200-300 г броколі, 200-300 г
зеленої квасолі, 200-300 г мороженого шпинату, 15 г зеленої
спаржі (можна замінити на морожену стручкову квасолю), 1
велика цибуля, оливкова олія,
½ ч. л. куркуми, сіль.
Приготування: очищуємо
та подрібнюємо цибулю. Броколі розбираємо на суцвіття.
Розморожуємо шпинат. Подрібнюємо спаржу. На розігрітій олії
смажимо цибулю близько 5 хв.,
до прозорості. Додаємо броколі, квасолю, куркуму. Заливаємо невеликою кількістю води і
тушкуємо під кришкою близько
5 хв. Додаємо спаржу та шпинат,
солимо й тушкуємо ще 5-7 хв.
Готуємо кускус згідно з інструкцією на упаковці. Переминаємо
кускус виделкою та додаємо
овочі. Змішуємо та подаємо на
стіл.

Салат із
шампіньйонами і
буряком

Вітамінний салат
по-східному

Потрібно: червонокачанна
капуста - 40 г, кабачок - 1 шт.,
морква - 1 шт., огірок - 3 шт.,
цукіні - 1 шт., крабові палички
- 100 г, болгарський перець - 2
шт., спеції за смаком.
Для заправки: оливкова
олія - 2 ст. л., соєвий соус - 3 ст. л.,
кунжутна олія - 2 ст. л., тертий
імбир - 20 г, мед - 1 ст. л., лимон сік 1 шт., часник - 2 зубки.
Приготування:
часник
дрібно нарізати. Змішати з
іншими інгредієнтами для
заправки і добре перемішати. Червонокачанну капусту
нашаткувати. Цукіні, моркву,
огірок болгарський перець і кабачки нарізати соломкою. Усе
змішати в глибокій мисці. Додати сіль і перець за смаком. Залити підготовлені овочі заправкою і перемішати. Прикрасити
салат нарізаними крабовими
паличками. За бажанням додати горішки.

Салат «Приходимо
до тями після свят»

Потрібно: 2 великих буряки, 300 г шампіньйонів, 2 жмені
мікс-салату, 100 г бринзи, 2 зубчики часнику, 3 ст. л. бальзамічного оцту, 3 ст. л. оливкової олії,
1 пучок кропу, 1 жменя кедрових горіхів (можна замінити на
кеш’ю, насіння соняшника або
кунжут), сіль, перець.
Приготування: готуємо
буряк будь-яким зручним способом (варимо, готуємо на пару
або ж запікаємо). Очищуємо
його та нарізаємо кубиками.
Подрібнюємо часник. Смажимо
на розігрітій оливковій олії нарізані гриби та часник близько
4-5 хв. Солимо та перчимо. Горіхи підсмажуємо на добре розігрітій сковорідці протягом 2
хвилин до золотистого кольору.
Для заправки змішуємо 2 ст. л.
оливкової олії, бальзамічного
оцту, сіль і перець. Викладаємо
на тарілку овочі та листя салату.
Нарізаємо кріп та додаємо його
до салату. Поливаємо готовою
заправкою. Зверху посипаємо
горіхами та шматочками бринзи.
Буряк можна замінити на печений гарбуз.

Потрібно: кисле яблуко – 1
шт., селера (стебла) – 4 шт., сир
твердих сортів – 50 г, нежирний
йогурт з нейтральним смаком
(або нежирна сметана) – 3 ст.
ложки, сіль – за смаком, гілочка
зелені для прикраси.
Приготування:
яблуко
очищаємо від шкірки, розрізаємо на дві половинки і вирізаємо
насіннєву серцевину. Утворені
половинки подрібнюємо за допомогою великої тертки. Слідом
натираємо селеру і твердий сир.
Можливий також варіант, при
якому сир замінюється на бринзу. Але якщо ви використовуєте
солону бринзу, то додатково салат приправляти сіллю не потрібно. Далі заправляємо салат.
Для цього всі інгредієнти змішуємо в мисці, за необхідності
досолюємо. Заправляємо салат
легким йогуртом без смакових
добавок або ж знежиреною сметаною. Прикрашаємо гілочкою
зелені та лимоном і подаємо до
столу. Салат дуже багатий вітамінами, виводить токсини і шлаки.

Яєчні кекси

Потрібно: 5 яєць (порція на
2–3 особи), жменька нежирного
тертого сиру, трохи зелені, 200
г будь-яких овочів, можна заморожених (крім картоплі), трохи
пісної шинки або відвареного
курячого філе, сіль і перець за
смаком.
Приготування: змішати
інгредієнти, наповнити змащені маслом формочки для кексів,
запекти в духовці або мікрохвильовій печі до готовності. Така
незвичайна «яєчня» посяде гідне місце в меню дієтичних страв
на кожен день і сподобається
навіть маленьким вередунам.

Суп-пюре з броколі

Потрібно: броколі - 300 г,
цибулина - 1 шт., масло - 40 г,
бульйон - 500 мл, вершки - 100
мл, молоко - 200 мл, борошно - 1
столова ложка, сіль, перець - за
смаком.
Приготування: чистимо
цибулину й дрібно ріжемо. Пасеруємо її в маслі до прозорості.
Броколі промиваємо й розділяємо на суцвіття. У киплячий
бульйон опускаємо броколі й варимо на маленькому вогні до готовності. За допомогою блендера
робимо з броколі пюре.
Борошно розводимо в молоці
і вливаємо в суп, помішуючи. Додаємо в суп вершки й доводимо
до кипіння. Розливаємо суп по
тарілках і притрушуємо зеленню.

наса, щоб покрити всю її поверхню. Посипаємо все зверху тертим
сиром. Поміщаємо в духовку на 15
хв. до утворення на сирі скоринки.

Мандаринове желе

Потрібно: 4 мандарини, 1
грейпфрут, 1 ч. л. агар-агару, 1
ст. л. меду.
Приготування: розрізаємо грейпфрут. Видаляємо з
нього кісточки та вичавлюємо
сік. Відміряємо 160 мл соку та
додаємо агар-агар. Ретельно
змішуємо та залишаємо на 15
хв. Ставимо суміш на невеликий вогонь, додаємо мед та ретельно змішуємо. Агар-агар має
повністю розчинитися. Знімаємо з вогню та даємо охолонути.
Очищуємо мандарини і, надрізавши кожну дольку, виймаємо
м’якоть (без плівок). Подрібнюємо, використовуючи блендер.
Додаємо до грейпфрутової маси
та розливаємо у формочки. Поміщаємо желе в холодильник до
повного застигання.
Найзручніше використовувати силіконові формочки.

Заморожений
апельсиновий йогурт

Ананасові грудки

Потрібно: куряче філе - 100
г, ананаси консервовані - 100 г,
майонез - 50 г, твердий сир - 50
г, сіль і перець - за смаком.
Приготування:
курячу
грудку гарненько відбиваємо,
викладаємо на деко. Солимо, перчимо, змащуємо майонезом. На
курку викладаємо шматочки ана-

Потрібно: класичний йогурт (без наповнювачів) – ½
склянки, апельсиновий сік – ½
склянки, ванільний екстракт
– ½ ч. л., лимонний сік – 1 ч. л.,
мед – 2 ст. л.
Приготування: змішайте
йогурт, апельсиновий сік, ванільний екстракт, лимонний
сік і мед. Перелийте суміш у
формочки для морозива (можна вставити порційні палички).
Відправте в морозильну камеру
на кілька годин. Перед подачею
вийміть морозиво з холодильника і дайте йому розтанути
протягом 10-15 хв.
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Наш День

Українською, будь ласка

З цієї суботи мовою сфери обслуговування в Україні
офіційно є українська

З

16 січня набула чинності 30 стаття мовного закону.
У ній сказано, що обслуговування споживачів і
надання інформації про товари і послуги має бути
українською - незалежно від того, хто ці послуги надає.
Це означає, що в кав'ярні й в банку, на АЗС і в бібліотеці до клієнта
мають звертатися державною мовою. Це стосується супермаркетів, інтернет-магазинів, аптек тощо. Українською також має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню.
Втім, уточнює закон, на прохання клієнта його особисто можуть обслуговувати іншою мовою, прийнятною для сторін.
Порушникам закону загрожують штрафи від 5 100 до 6 800 гривень. Однак, штрафувати за порушення почнуть не цієї суботи, а лише
з липня 2022 року.
Про те, що в січні 2021-го вся сфера обслуговування має перейти на
українську мову, було відомо вже давно. Нинішній закон, в якому був
прописаний цей перехід, ухвалили весною 2019 року.
Сьогодні, згідно з даними соцопитувань, за те, що українська мова
повинна бути єдиною державною, виступають близько двох третин
населення.
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Куди звернутися підлітку
в кризовій ситуації?

Тернополі функціонує
«Клініка, дружня
до молоді». У ній
підлітки та молоді люди
можуть анонімно отримати
медичну і психологічну
допомогу.

Мережа таких закладів заснована на принципах доступності,
добровільності, доброзичливості, конфіденційності та неосудливому ставленні. У клініці молодь може також дізнатися про
збереження здоров`я, профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом, в тому
числі ВІЛ-інфекцій, репродуктивне здоров‘я.
Звернутися сюди можна у випадку депресії, ризикової поведінки, непорозуміння у взаєминах з однокласниками, батьками

чи протилежною статтю та у разі
виникнення інших проблем, що
турбують молодих людей.
- Для отримання допомоги
можна записатися на прийом до
фахівців клініки, спілкуючись
один-на-один з реєстратором, а
також за допомогою журналу самозапису або за телефоном.
Знайти такі заклади у Тернополі можна за адресами: вул.
Р. Купчинського, 14 - КНП "Тернопільська комунальна міська
лікарня №2", телефон - (0352)
23-67-75; вул. Ю.Федьковичка, 16
- КНП "Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня"; вул. Стадникової, 22 - кабінет психолога,
юриста, соціального працівника
Тернопільського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, телефон - (0352) 2355-92.
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Надаю допомогу
дистанційно.
•
•
•

Допоможу в особистому житті.
Поверну кохану
людину.
Позбавлю алкогольної залежності
та різних проблем.

Тел. 098-605-56-23.

Перша Тернопільська
державна нотаріальна
контора просить
Дудар Івана
Мирославовича
30.06.1966 р.н.
з'явитися для
оформлення своїх
спадкових прав за
адресою: м. Тернопіль,
вул. Коперника, 1.

Чоловік три місяці жив в аеропорту - боявся коронавірусу

аеропорту Чикаго
знайшли чоловіка,
який прожив там три
місяці. 36-річного Адіт'ю
Сінгха арештували - після
того, як працівники летовища
попросили його пред'явити
посвідчення особи. Чоловік

натомість пред'явив жетон,
що належить одному зі
співробітників аеропорту. Той
повідомив про його зникнення
ще наприкінці жовтня.

ніхто не помічав, що чоловік фактично
оселився в аеропорту. Їжею з ним ділилися пасажири. Як кажуть правоохоронці, Сінгх пояснив їм, що боявся летіти додому через коронавірус. Значок
працівника він нібито знайшов.
Чоловікові інкримінували незаконСінгх прибув до летовища "О'Хара"
із Лос-Анджелеса ще 19 жовтня, з’ясу- не проникнення на заборонену теритовали в українській службі BBC. Відтоді рію і дрібну крадіжку. Як уточнив його

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ТОВ «КОЛЕПР К»планує здійснювати видобуток пісків на Бережанському родовищі
ділянка Куряни Бережанського району Тернопільської області.
В адміністративному відношенні Бережанське родовище пісків ділянка Куряни розташоване на південній околиці села
Куряни Бережанського району Тернопільської області.
Найближча залізнична станція Лопушна-Підвисоке Львівської залізниці розташована на відстані 5 км південніше від ділянки
Куряни. Райцентр м. Бережани віддалений
від родовища на відстані 13,5 км.
Балансові запаси пісків Бережанського родовища ділянки Куряни згідно форми
5-гр станом на 01.01.2020 рік становлять
2762,42 тис. м3, в тому числі за категоріями
В – 1034,89 тис. м3, С1 - 1727,53 тис. м3.
При виробничій потужності кар’єру
100тис.м3з видобутку гірничої маси за рік,
термін роботи кар’єру складе понад27 роки.
Площа Бережанського родовища пісків
ділянка Куряни згідно спеціального дозволу на користування надрами №3303 від 19
грудня 2003 року становить – 24,5 га.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛЕПР К», код ЄДРПОУ38447220.
Юридична адреса: 47522, Тернопільська
область, Бережанський район, с. Куряни.
Тел.: +380964447744. Директор – Палчинський Василь Васильович.
e-mail: pal-vas@ukr.net
3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення

Наш День

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна,
тел. (0352) 22-00-20.
4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої
діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля
Відповідно до чинного законодавства
України рішенням про провадження даної
планованоїдіяльності буде - висновок з оцінки впливу на довкілля та спеціальний дозвіл
на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить25 робочих днів (не менше 25,але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які,
на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається
суб’єктом господарювання)
20208176439/
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться: не передбачаються.
Громадські слухання (другі) відбудуться:не передбачаються.
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений
територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з
оцінки впливу на довкілля та
іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул.Шашкевича, 3, м. Тернопіль,e-mail:eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна, тел.
(0352) 22-00-20.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

державний захисник, Сінгх мешкає в
передмісті Лос-Анджелеса. Наразі він
не працює, хоча вивчав готельний бізнес і має ступінь магістра. Навіщо він
приїхав саме до Чикаго - досі незрозуміло. Яким буде покарання для чоловіка, який вирішив оселитися в аеропорту, вирішить суд.

7. Уповноважений центральний	
орган або уповноважений
територіальний орган, до якого нада-

ються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласноїдержавної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича,3, м. Тернопіль,
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, Груніна Світлана Олександрівна, тел. (0352) 22-00-20.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 242 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на
розгляд громадськості)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті 6
цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Громадськість може ознайомитися з документами з 20січня 2021 року у приміщенніКурянівської сільської ради, 47522, Тернопільська область, Бережанський район, с.
Куряни,вул. Шевченка, буд. 71,
тел. (03548) 36231, староста –Вишнівецький Володимир Петрович.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна Антонівна,
р/р UA803003460000026002022871301,
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Колектив ПрАТ «Тернопільгаз»
щиро вітає

Вітаємо!

Талановиту дівчинку, улюблену донечку,
внучку і сестричку

Марію Василівну ЛОВЧУК

Єлизавету КОСТЕНКО

з нагоди Дня народження!
У цей прекрасний зимово-січневий день прийміть
найщиріші вітання з ювілеєм! Зичимо міцного
здоров’я, неймовірного щастя, всеперемагаючої
злагоди, чудового настрою, родинного
затишку.
Нехай завжди Вас супроводжує вдача,
постійно зігріває тепло людської вдячності,
а будні і свята будуть по-особливому
наповнені радістю, світлом та любов’ю
рідних і близьких.

із села Плотича Козівського району

з Днем народження!

Чарівний день сьогодні в тебе,
Радій, святкуй, стрибай до неба!
Яскравих усмішок та сміху,
Здорова будь усім на втіху.
Бажаєм стільки подарунків,
Скільки в альбомі є малюнків.
Хай життя солодким буде,
Хай тобі радіють всюди.
Хай майбутнє буде світлим,
Доля буде хай привітна!
Щастя, успіхів, удачі,
Сонячних, яскравих днів,
Щоб тебе завжди за руку
Ангел Охоронець вів!
Щоб життя було, як казка,
Й на все була Божа ласка,
Хай завжди тобі щастить,
Все збувається за мить!

Жіноча доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг.
Зачудувалась доля: січень урочисто
щирі вітання приніс на Ваш поріг.
Нехай зозуля Вам кує багато літ
за вашу працю, доброту і вміння,
Ми дякуємо щиро Вам за те,
що проявляєте до всіх
І доброзичливість, і щирість, і терпіння.
Хай Вам у всьому помагає молитва Божа „Отче наш”,
І хай до серця пригортає Господня Мати Вас.

Вітаємо!

З любов’ю – мама, тато, бабуся, дідусь, братик.

Вітаємо!

Дорогу донечку, добру сестричку, люблячу і
турботливу дружину та маму

Дорогу донечку, сестричку, куму, люблячу
бабусю і тьотю

із села Вікнини Збаразького району

із Вікнини Збаразького району

Наталю Володимирівну Костюк
з Днем народження!

Сонця Тобі: за шибкою, в душі,
В настрої, у почуттях, у мріях.
Хай достатком колосяться дні,
Щедрі лиш на радісні події.
Добрий ангел Тебе хай хранить,
Хай міцними будуть його крила,
Діти нехай радують щомить,
Будь завжди здорова і щаслива.
Хай роки і далі пливуть тихо,
Життя буяє весело навкруг,
Нехай ніколи в нім не буде лиха,
Хай квітне доля, як весняний луг!
Небесна Ненька хай Своїм Покровом
Освятить кожну мить життя,
Нехай Господь дарує ласку
На многії і благії літа!
З любов’ю - мама Ольга, дядько Григорій,
брат Михайло з дружиною Мирославою,
чоловік Микола, синочки Сергій і Ваня,
донечка Ніка та вся родина.

Тетяну Іванівна Путькалець

Вітаємо!

Дорогу маму, бабусю і сваху

Богдану Володимирівну Магаляс
із с. Чернихівці Збаразького району

з 80-річним ювілеєм!

з 55-річним ювілеєм і
наступаючим днем ангела!

Цей ювілей – весела, гарна дата,
І сумніватись тут не слід,
Отож шлемо найкращі побажання
Благополуччя, щастя на багато літ.
Хай квітує добро на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дорогу встеляє весна.
Хай оселя наповниться світлом,
Цілющі джерела здоров’я дають,
На многії літа з калиною й хлібом
Зозулі хай спокій і мир накують.
Хай буде удача щоденно,
І хай на душі буде гарно й приємно!
Хай Матінка Божа завжди береже,
Ангел-охоронець за руку веде!

З любов’ю - мама Надія, сестри Оля з
чоловіком Григорієм, Марія з чоловіком
Миколою, племінники Наталя, Михайло,
Руслан і Оксана з сім'ями.

ГОРОСКОП

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Спасибі Вам, рідна, що живете на світі,
За лагідне серце, за очі привітні.
За руки – такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Хай Бог береже Вас від непроханих сліз і від бід,
Живіть між людей у любові, у спокої й шані,
До сотні і далі – щасливих і радісних літ,
Хай стеляться в мирі життєвії далі!
Бажаєм Вам щиро здоров’я міцного
Ще й всяких благ Вам до нього!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Господь із неба ласки посилає!

З повагою і любов'ю - діти, внуки,
правнуки, свати.

ЕТЮД

З 20 по 26 січня

Овен

Вітання

Терези

Вам варто чітко організувати свою
Завдяки наполегливостi вдасться зароботу і бути обережними в усьому. Як вершити бiльшiсть справ. На свята можекажуть, не щастить у картах, пощастить те розраховувати на приємнi сюрпризи.
у коханнi.
Скорпіон
Телець
Ви здатнi допомогти не тільки слоЯк можна чіткіше організуйте свою вом, а й ділом. Друзi звернуться до вас по
роботу і будьте уважними. Вельми корис- допомогу, а ви, як завжди, пiдете їм назуними і, звичайно, цікавими виявляться стрiч.
спiльнi проєкти.
Стрілець
Близнюки
Вам удасться легко завоювати довіру
Останнiм часом доводиться багато людей i використати їх у своїх особистих
працювати, але не випускайте з уваги цілях. А тi, самі того не помічаючи, стазміни, що стосуються справи, якою ви за- нуть учасниками ваших таємних задумів.
ймаєтеся.

Рак

Козеріг

Лев

Водолій

Діва

Риби

Ви завжди думаєте про майбутнє. Це
У компанії ви тримаєтеся весело й невідображається
в цілях, які ви ставите
вимушено, але, дбаючи про справи друперед
собою.
Тож
i цього разу зможете
зів, на перше місце доведеться ставити
легко
подолати
будь-якi
перепони.
власні інтереси.
Робота вимагатиме багато зусиль і зоВи будете душею компанії та організатором якого-небудь заходу. Однак за середженості, варто поставитися до цьоемоціями важливо не забувати про роз- го всерйоз. Не відкладайте справи, які
вимагають вирішення.
важливiсть.

Якщо скористаєтеся порадою друзiв,
Ви практик і реаліст, звикли все тримати під своїм контролем. Вам запропо- зможете непогано заробити. Приділіть
нують справу, заради якої ви поступите- достатньо часу справам - є речі, які необся навiть власними принципами.
хідно вирішити.

П

Коли одна пора року
веселиться - інша плаче...

ершого грудня у природі
відбулась нарада.
Зібрались зі звітом
пори року: синьоока весна,
веселкове літо, осінь золота і
сувора зима. Всі розповідають
про себе, про свої справи –
добрі і погані – і як змучилися
вони за час свого панування.
Та найбільше осінь виступала, усе
хвалилася за урожай і погоду, і яка ж
бо вона хороша – багацького роду.
Не витерпіла зима. «Досить тобі,
осене, себе вже хвалити. Дай же мені
свої у свої права вступити. Бачиш,
твої залиті сонцем багрянці мої сірі
тумани накрили, зробили з них уже
коричневі килими, сльоту і негоду,
морозяні вітерці земельку скріпили.
А якщо розв’яжу я мішечки-хмаринки
і випущу на волю сніжинки, і стануть
вони танцювати, тоді твоєї краси, осене, буде не впізнати. Кругом вже постеляться снігові килими, заіскряться
під інеєм віти, зелені ялинки, немов
наречені одягнуть білі сукенки. Мо-

роз намалює кришталеві листочки і
квіти, як рубіни, заблищать на сонці
ягоди калини. Синички весело защебечуть, скачучи з гілки на гілку, а хто
зими забоїться – сховається в нірку.
Далі на поріг ступить Новий рік,
Різдво, прийде до хати. Будем кутю
з медом, калачі з маком їсти, колядувати, Бога прославляти. Отож, милая
сестрице, моя золотинко, дякуєм за
працю і йди відпочивати, а я буду
помаленьку у відведений мені час господарювати».
Послухала те осінь, незадоволено
скривилась і тихесенько сказала: «То
ще ми побачим, поміряємось, яка в
кого сила…»
І до сьогоднішнього дня йдуть в
природі баталії і зими, й осені. Ми це
спостерігаємо: то осінь проводжаємо, то зиму зустрічаємо. Скільки ще
так буде – поживемо, побачимо. Адже
коли одна пора року веселиться, то
інша плаче…
Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець
Кременецького району.

