с. 3

Фото Ірини ЧИРИЦІ.

Ісус Христос
рристос
ра мріє
із Житомира
ником
стати священником
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото з фейсбук-сторінки Ковельського МТМО.

Фото pinterest.com.

Щасливого
Вам
Різдва!

Відомий кардіохірург Борис Тодуров (другий зліва) назвав операцію, яку провели спільно ковельські та столичні
спеціалісти, передріздвяним дивом.

l БОЛИТЬ!

Фото lutskrada.gov.ua.

Повернувся чоловік із Ковеля
з… новим, здоровим
і молодшим серцем
Фото TSN.ua.

Уперше за 15 років в Україні провели
трансплантацію цього органа. І зробили
пересадку не в столичній клініці,
а в районній лікарні, що входить до складу
Ковельського МТМО
с. 7

»

56-річний Василь Міговка із Закарпаття
відтепер святкуватиме ще один день
народження.

Піаністка Етелла ЧУПРИК:
«Хочеться далі так жити…
з роялем і пензлем серед
вас, дорогі люди!»
Цю всесвітньо відому українку й по-земному славну
жінку забрано на небеса 25 грудня 2019 року. Обставини
поки невідомі. Улітку вона відсвяткувала 55. Звісно,
концертом… Сотні шанувальників, які висловлювали
співчуття на особистій сторінці Етелли Чуприк (на фото)
у фейсбуці, одночасно писали: «Тільки виняткові люди
мають такий привілей — відійти у велике свято Різдва…»
с. 5

А на с. 16 — Гороскоп здоров’я на 2020 рік

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

«Я хочу ходити
проспектом Бандери,
а не Сталіна»

Фото Олега Сенцова зі сторінки у Facebook.

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Невже вимовив: «КрЄпКАВА ЗдАровья вам,
ВладІмІр ВладІмІрАвІч!»?
Фото pravda.com.ua.

Щоб нас не звинуватили
в упередженості і киданні
тіні на Сонце так званих 73%
українців, просто процитуємо
новину з офіційного сайту
глави держави за 31 грудня
2019 року — president.gov.ua
«Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову
з президентом Російської Федерації
Володимиром Путіним.
Глави двох держав поздоровили
один одного з прийдешніми святами
та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося
29 грудня. Також сторони привітали
укладення контракту на транзит російського газу територією України,
підписаного напередодні.
Під час розмови очільники країн
також домовилися негайно перейти
до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан,
які перебувають у Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних
в Україні.
Сторони вис ловили надію
на те, що повне припинення вогню
вздовж лінії розмежування на Дон-

«С НовИм годАм!»

басі розпочнеться найближчим часом», — інформує president.gov.ua.
Лише додамо: як зазначає видання «Новинарня», тільки у 2019 році
на Донбасі полягло 111 захисників
України. А загалом кривавий Путін забрав життя вже понад 13 тисяч українців на Сході нашої держави.
Тому й можна зрозуміти хвилю обурення представників ін-

тернет-спільноти після передноворічного дзвінка Зеленського
Путіну: «Привітали з прийдешніми
святами?! Вбивцю українців, який
порушив усі міжнародні закони?»,
«У лютому із захопленням Дебальцевого привітайте. У березні —
з річницею окупації Криму. Вітайте,
чого вже тут», «Слуга» привітав господаря», — пишуть у коментарях.

«Не будь рагульом, не пий за рульом!» Ще й
сядеш до в’язниці

Фото Youtube.com.

З 1 січня 2020 року набрав чинності ухвалений
Верховною Радою закон про застосування
кримінальної відповідальності за водіння
в нетверезому стані

ТЕРМІНИ ПОЗБАВЛЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
l Перше водіння авто у стані сп’яніння карається
позбавленням прав керувати транспортними засобами
на строк від 1 до 3 років.
l За повторне перебування за кермом у нетверезому стані
позбавлятимуть водійських прав на строк від 2 до 3 років.

«Мені не байдужі назви
вулиць у моєму місті…»
У новорічному зверненні Президент України Володимир
Зеленський заявив, що для об’єднання країни «не
важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена
та заасфальтована, … немає різниці, біля якого
пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий»
Його промову, а також
думки з цього приводу ви
прочитаєте на 4-й сторінці. Ми ж тільки процитуємо
звільненого в’язня Кремля
Олега Сенцова, який прореагував на слова глави
держави, теж звертаючись
до українців напередодні
2020 року на своїй сторінці
у Facebook: «Я бажаю усім
нам одного — перемоги!
Тому що без неї у нас немає
майбутнього. Тому що без
неї ми не будемо мати своєї
країни. Тому що мені не байдужі назви вулиць, якими
я ходжу у своєму місті. Я хочу

«Відклади на потім пиво і доїдь собі щасливо…»

l Зверніть увагу, що позбавлення водійського посвідчення за п’яну їзду згідно з ст. 286–1 КК (і штраф за це правопорушення) — це вже не адміністративне, а кримінальне
покарання! Найбільш неприємним наслідком вживання
алкогольних напоїв за кермом є отримання судимості.
Тож думайте самі і вирішуйте самі: чи варта ця чарка такого ризику?

ходити проспектом Бандери,
а не Сталіна.
І, до речі, Степане Андрійовичу, зі святом!» — написав
Сенцов і виставив на своїй
сторінці фото Степана Бандери.
1 січня, у 111-річницю
від дня народження лідера ОУН Степана Бандери
(1909–1959), тільки вулицями Києва смолоскипною
ходою пройшло кілька тисяч націоналістів. З їхніх
уст лунало: «Слава Україні!
Героям слава!» — «Слава
нації! Смерть ворогам!» —
«Ні капітуляції!»

Тільки факт
З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні (було
4173 грн), а прожиткового мінімуму —
2027 гривень (було 1853 грн).
l ПРЯМА МОВА
ЕПІФАНІЙ,
предстоятель Православної церкви України,
про те, як зробити щасливим 2020 рік:

«

СУМИ ШТРАФІВ ЗА НЕТВЕРЕЗЕ ВОДІННЯ
l Перше керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння карається штрафом від однієї до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000–
34 000 гривень).
l Повторне перебування за кермом у нетверезому стані карається штрафом у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 51000 гривень).

«Степане Андрійовичу, зі святом!»

За словами святителя Іоана Золотоустого, день буває поганий чи хороший не за своєю природою, а через
нашу щирість чи байдужість.
Бо день від дня нічим не
у
відрізняється, і якщо ми робимо
добро, то для нас деньь буде добрим та корисним, якщо
кщо ж ні
– то поганим і матиме
ме відповідні наслідки. Коли ми
и пам’ятатимемо про це і налаштолаштовуватимемо себе на добро,
звершуючи кожного дня
ня молитви й справи милосердя,
сердя,
то не тільки один день,
нь, а
весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно
но
корисним.
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l Я ТАК ДУМАЮ!
Фото Ірини ЧИРИЦІ.

Фото із сімейного архіву Володимира РАДЗЮКА.

Ворогів
не вітають!
Уявляєте, що було б, якби
Порошенко привітав Путіна
з Новим роком? Який ґвалт,
яка зрада! Хоча таке й уявити
неможливо! Таке б до голови
не прийшло. А Зеленський вітає…
Наталія БАЛЮК,
головний редактор
газети «Високий замок»
(м. Львів)

ітають друзів, ворогів не вітають. Виходить, Путін для
Зеленського не ворог. А це означає, що усе, що за шість років накоїв цей
кремлівський карлик в Україні, для Зеленського є прийнятним! Це рубікон. Після
цього вже не варто будь-чому дивуватися.
Ні відступам, ні виборам під дулами автоматів… З такою політикою не зчуємося,
як опинимося у новому союзі «братніх на-

В
Фото блакитноокого білявого хлопчика з незвичним ім’ям швидко
облетіло інтернет.

Плани на життя у юнака — як і в кожного чоловіка: створити сім’ю,
побудувати дім, посадити дерево.

Ісус Христос із Житомира мріє стати
священником
Він з’явився на світ 18 вересня 2002 року і був четвертою дитиною у сім’ї отця
Володимира Радзюка та його дружини Наталії. Звістка про хлопчика з таким ім’ям
швидко облетіла засоби масової інформації — й журналісти часто бували вдома
або запрошували тата із сином на телевізійні програми. Хтось вважав вибір такого
імені дивацтвом, а дехто задумався, що, можливо, неспокійний світ ХХІ століття
колись порятує месія із Житомира. В інтернеті досі можна знайти фото маленького
Ісуса з блакитними очима, довгим світлим волоссям і теплою дитячою усмішкою.
А як зараз живе 17-річний юнак, чим займається і про що мріє?
Ірина ЧИРИЦЯ,
ukrinform.ua

НЕ ХОТІЛИ РЕЄСТРУВАТИ ДИТИНУ
З ТАКИМ ІМЕНЕМ
Про розмову з Ісусом Христом домовилася по телефону з його татом Володимиром
Борисовичем, тож наступного дня Радзюки
вже чекали на зустріч у себе вдома. Господар
відчиняє двері до кімнати, де на стінах багато
ікон, на полицях і в шафах — релігійні книги
та церковна атрибутика. Його син якраз дивиться телевізор, але швидко обертається —
і перше, на що звертаю увагу, що в юнака
спортивної статури тепер уже коротка стильна зачіска.
Проходжу за Радзюком-старшим і починаю
знайомство.
— Добрий вечір, я — Ірина.
— А я — Ісус Христос, — відповідає
з усмішкою хлопець.
Розпитую в батька, чому обрав таке ім’я для
сина. Він розповідає, що задумався, як назвати
четверту дитину тоді, коли лікарі сказали вагітній дружині, що в неї народиться хлопчик.
За словами Володимира Борисовича, мама хотіла назвати малого Богданом, а він — Ісусом
Христом. Дружину таки вдалося переконати —
й у свідоцтві про народження сина з’явилось
усім відоме, але водночас незвичне ім’я.
— Досі пам’ятаю, як прийшов у рацс. Дівчина написала у документі сина дату народження, прізвище, а коли дійшла до імені, вивела
«Ісус», а тоді — різко зупинилася, ніби прокинулася. Сказала, що зіпсувала бланк і треба йти
до завідувачки, аби його списати. Завідувачка
прибігла миттєво: «Володимире, ти мене підставляєш. Розумієш, що зараз буде? Може, передумаєш?». Та я нічого змінювати не збирався.

Вона одразу зателефонувала в міську раду, щоб
доповісти про ситуацію, — і дуже швидко всі
про це дізналися. Втім, сина таки зареєстрували, — пригадує батько.
Чоловік каже, що реакція на таке ім’я була
різною як у пересічних людей, так і серед представників церкви. Він акцентує, що не порушив
ані законодавства, ані релігійних норм, бо ніде
не заборонено дитині при народженні давати
ім’я Ісус Христос.

ЗАЙМАЄТЬСЯ СПОРТОМ І НАЙБІЛЬШЕ
ЛЮБИТЬ БАСКЕТБОЛ
Юнак періодично поглядає на годинник,
бо має після нашої розмови бігти до друзів.
Хлопець навчається в духовній семінарії й

“

Хлопець жартує, що вже звик
до уваги журналістів і навіть
інколи вважає себе зіркою,
хоча й не думає, що має якусь
особливу місію через своє ім’я.

готується піти стопами батька, ставши священником. Стверджує, що такий вибір зробив
самостійно, бо мріє подорожувати світом і ознайомлюватися з різними релігіями.
Цікавлюся в юнака, як йому живеться з таким іменем, чи не було думки змінити його,
і як на нього реагують незнайомі люди.
— Ім’я мені подобається, і думки змінити його не виникало жодного разу. У моєму
паспорті написано Радзюк Ісус Христос Володимирович. Щоправда, люди трохи цьому
дивуються. Реакція у всіх установах стандарт-

на: спочатку дивляться на документи, а потім
на мене, знову на документи — аж тоді записують мої дані. Трапляються випадки, коли треба
зателефонувати в поліцію чи на «швидку», а там
думають, що я жартую, коли називаю ім’я, — ділиться хлопець.
Тато каже на свого найменшого сина Мася.
Це скорочене від Масіх, що в перекладі з арабської означає «Христос». Володимир Борисович пояснює, що у такий спосіб намагається
не привертати до нього зайвої уваги у громадському транспорті чи в магазині. Вдома хлопця
називають Малий, однолітки кажуть на нього
Масік, а старші друзі — Ісус.
Своє довге волосся юнак обрізав після
закінчення школи, адже воно потребувало
особливого догляду, а це забирало багато
часу. Хлопець каже, що любить проводити
час із друзями, має профіль в Instagram, де він
просто Ісус, й дотримується основних принципів, яких навчають у семінарії, тобто не курить,
не вживає спиртного і не використовує в мові
ненормативної лексики.
Ісус Христос із Житомира займається спортом і найбільше любить баскетбол, слухає сучасну музику, але перевагу надає класичній,
читає різні книги, під настрій заглиблюється
в Біблію. Хлопець вважає себе оптимістом,
має кохану дівчину і прагне бути самостійним
у своїх рішеннях та вчинках.
Про плани на майбутнє юнак розповідає
стисло:
— Вони в мене стандартні, як і в кожного
чоловіка. Хочу створити сім’ю, побудувати дім,
посадити дерево.
Ісус Христос на прощання жартує, що вже
звик до уваги журналістів і навіть інколи вважає себе зіркою, хоча й не думає, що має якусь
особливу місію через своє ім’я.
Натомість батько впевнений:
— Він народився з метою і повинен відповідати тому імені, яке носить. Наше суспільство
сьогодні потопає, і його рятівником має стати
Ісус Христос.
Володимир Борисович сподівається, що
майбутня церква, в якій служитиме син, зможе
подолати протиріччя між різними конфесіями.
На неї ніхто не зможе впливати чи використовувати її в політиці.

“

Мені цікаво, як Зеленський
збирається дивитись в очі
матерям українських
воїнів, яких вбили солдати
Путіна чи зброя Путіна?
Мабуть, не збирається. Бо
одночасно зазирати в очі
Путіну і дивись в очі родичам
його жертв — неможливо.
Інакше б не віддавав убивць
Майдану.

родів». А те, що це стратегічна мета Путіна, — ні для кого не є секретом. Як і не секрет, що заради відновлення імперії, він
готовий на все.
Мені цікаво, як Зеленський збирається дивитись в очі матерям українських
воїнів, яких вбили солдати Путіна чи
зброя Путіна? Мабуть, не збирається. Бо
одночасно зазирати в очі Путіну і дивись
в очі родичам його жертв — неможливо.
Інакше б не віддавав убивць Майдану.
Шукав би інші, не такі принизливі, шляхи обміну. Як це робив його попередник.
Адже Путін і в Порошенка вимагав віддати
беркутівців і терористів… Тепер ми віддали всіх, кого хотів Путін, а отримали тих,
кого він захотів віддати. І це називають
рівноцінним обміном. Якщо вже йшли
на такі, м’яко кажучи, несправедливі умови, то треба було вимагати «всіх на всіх».
А вийшло, що для Путіна Зеленський таки
42-річний лох…
Втім, а чого дивуватися, що жертва вітає агресора?! Зеленський обіцяв, якщо
треба, стане перед Путіним на коліна. Він
у процесі. Процесі капітуляції. Новорічне
вітання — це логічний для Зеленського
підсумок його року.
А для нас, українців, чергове підтвердження, що нами керує малорос-капітулянт. Тільки на відміну від нього більшість
українців, сподіваюся, ставати на коліна
перед ворогом не готові.
Джерело: wz.lviv.ua/blogs/
403649-vorohiv-ne-vitaiut.
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l ІЗ ПЕРШИХ УСТ

l Я ТАК ДУМАЮ!

«Нам треба бути єдиною країною
щодня — це має стати нашою
національною ідеєю»

«КВК ніколи
не обіграє КДБ.
Путін — не Юзік»

Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського
Фото president.gov.ua.

орогі українці!
Зазвичай у новорічному привітанні нам розповідають про
зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже
незрозумілі терміни. Одним словом, переконують, що насправді ми почали жити
краще, просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто під час звернення
глави держави ми вимикаємо звук. Чекаємо, поки він закінчить свою казку, щоб нарешті перейти до шампанського, канапок
зі шпротами та олів’є.
Сьогодні буде інакше. Давайте сьогодні
кожен чесно відповість сам собі на важливе
питання: хто я? Президент України, успішний адвокат, звичайна домогосподарка,
студент–філософ із Могилянки, агроном
з Черкащини. Хто я? Колишній фотограф,
який захищає країну на Сході? Колишній
фізик, який миє посуд в Італії? Чи колишній
хімік, який будує висотку в Новосибірську?
Донецький лікар, який переїхав і відкрив
власну практику? Чи вчитель з Луганська,
який переїхав, два роки таксував і врешті
повернувся назад? Хто я? Той, хто десять
років живе за кордоном і любить Україну
в інтернеті? Той, хто втратив усе в Криму та
почав все з нуля в Харкові? Айтівець, який
мріє втекти з країни? Чи полонений, який
марив поверненням додому?
Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Уродженець
Гурзуфа, який береже материнську мову?
Житель Берегова, який розмовляє своєю
рідною мовою? Или житель Краматорська,
который говорит на своем родном языке?
Той, хто вивчив українську? Бо це нормально — знати державну мову. Чи той, хто не
хоче цього робити? Хто я? Той, хто сплачує
податки? Хто підрізає на дорозі? Тримає
вдома собаку? Рудий? Мусульманин? Має
вади слуху? Ненавидить оливки? Ліберал?
Відмінник? Не дивився «Гру престолів»?
Сангвінік? Веган? Козеріг? Не поступається
місцем у метро? Донор крові? Відмовився
від пластику? Це кожен із нас. Це українці. Такі, як є. Не ідеальні і не святі. Тому що
просто люди. Живі. Зі своїми недоліками і
«тарганами». Але в нашому паспорті не вказано правильний чи неправильний українець. Немає рядка «патріот», «малорос»,
«ватник» чи «бандерівець». Там написано:
«Громадянин України», який має права і
обов’язки. Ми з вами дуже різні.
То хто ж ми? 73%, які обрали Президента. 25%, які його не сприймають. Чи ті,
хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає
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Війну з Росією, Володимирe Зеленський,
можна закінчити у два способи: перший
— виграти, другий — програти. Наївна
гра у «ми всє за мір» зі взаємними
привітаннями з Новим роком — це
прикрий ваш суїцид
Яніна СОКОЛОВА,
журналістка, телеведуча,
акторка, громадська діячка

ВК ніколи не обіграє КДБ. Я
зараз суто про рівень стратегії.
Чи ви думаєте, що вдасться задобрити, а потім хоп — і перехитрити сусіда?
Ну… Путін не Юзік. Нємножка іной псіхатіп
і мізки. Він розуміє тільки позицію сили. Заграванням ви тільки ганьбите себе і країну, 13 тисяч громадян якої цей пан ганебно вбив.
Щодо «какая разніца», як вулиця названа…
і «хто ми?»…
Разніца бальшая. У ній якраз уся сіль. Коли
ви це зрозумієте, то все піде правильним шляхом. Як це зрозуміли у Польщі, Угорщині, Франції і Німеччині…

К
«Давайте пам’ятати, що любити Україну означає любити всіх українців,
хоч би в якому куточку нашої країни вони народились».

Різдво 25 грудня? Чи ті, хто сьомого січня?
Хто знайомий 100 років? Чи ті, хто зустрівся
2014–го? Ті, хто зробили найбільший у світі
літак і хто ставить заглушку замість ременя безпеки? Читаємо Жадана чи слухаємо
МARUV? Дивимось «Іронію долі» чи «Сам
удома»? Вболіваємо за «Динамо» чи «Шахтар»? Чи разом за Ломаченка та Усика. Ті,
хто святкує 8 Березня? Чи навпаки вважає
його пережитком «совка»? Ідемо в неділю
до церкви чи нічого не робимо у суботу?
Ми ті, хто каже: «Я тебе кохаю» или «Я тебя
люблю»? Все це і є ми.
І як же нам, таким різним, жити далі
разом? Відгородитися? Відгородитися величезним парканом? Хто переконав нас,
що наші відмінності мають значення. А раптом це не так? Уявіть собі, хіба нас мало що
об’єднує? Ми однаково пишаємось великими українцями. Чи перестали б їх поважати,
дізнавшись за кого на виборах голосували
Шевченко або Леся Українка? Якби Сковорода чи Хмельницький мали різні погляди
щодо НАТО? Нам було б важливо, до якої
церкви ходять Каденюк та Лобановський?
Що думають Антонов чи Корольов щодо
розмитнення автомобілів? І як Ступка або
Биков ставляться до «нормандського формату»? Ми цінуємо їх за інше, бо цінуємо ми
насправді інше.
Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро. Однаково усміхаємось, їдучи
рівною дорогою. Однаково радіємо народженню первістка. І не важливо — хлопчика
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чи дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані —
хоч у Слов’янську, хоч у Дрогобичі. І хрести
на могилах наших солдатів що в Тернополі,
що у Кривому Розі не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки та
наші полонені, ми плакали від щастя всі: і
україномовні, і русскоговорящие, і звичайна домогосподарка, і успішний адвокат, і
Президент України.
У нашій історії чимало епізодів, що нас
об’єднують. Та ми навчились бути єдиною
країною епізодично. У новому році нам
треба бути єдиною країною щодня. Це має
стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його
однаково — це успішна квітуча країна, де
немає війни; країна, яка повернула своїх
людей і свої території. Де неважливо, як
названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого
пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об’єднати.
Дорогі українці! У новому 2020 році
я бажаю всім нам поважати одне одного,
бути здоровими, мати достаток і багато
приводів усміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно,
легкого та приємного запаморочення на
ранок. Миру всім нам! Давайте пам’ятати,
що любити Україну означає любити всіх
українців, хоч би в якому куточку нашої
країни вони народились».
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Він розуміє тільки позицію
сили. Заграванням ви тільки
ганьбите себе і країну,
13 тисяч громадян якої цей пан
ганебно вбив.

Відповідь на запитання «хто ми?» буде тоді чіткою і впевненою, коли ви зрозумієте, що об’єднує
країну не «бумажка» й асфальт, і навіть не прагнення миру, а спільна національна ідея, самоідентифікація, боротьба з ворогом, який калічить та
знищує наших солдатів; розуміння ходу власної
історії, категоричність до будь–якого зазіхання на
все українське всередині та ззовні, цінність мови
і культури, особистостей, які змінили хід історії у
боротьбі за незалежність та суверенність.
Оточіть себе тими, хто це розуміє, Володимире Олександровичу. Ви опинилися у вакуумі малоросів. Ставайте правішим. Час лівих
лишився в СРСР.
Але… якщо вам все ж однаково… То пропоную назвати вулицю Банкову, де ваш офіс —
вулицею Бандери. Теж на Б. Какая разніца?
Було б логічно зробити це сьогодні, у день
народження Степана Андрійовича.
Бо «ніщо не зупинить ідею, час якої настав…» (Степан Бандера).
Значна частина українців уже розуміє,
ким вони є. І з кожним роком їх ставатиме
все більше.
Залишилося зрозуміти це вам, шановний пане Президенте.
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l БОЛИТЬ!
Фото zbruc.eu.

Феноменальні слух, пам’ять,
працездатність, ранні успіхи зовсім не означали, що Етелла Чуприк
отримувала все й одразу. Були
проблеми і зі школою (пів року
замість вчитися там вона бігала
на додаткові у музичну), і зі вступом, і з уроками у професора в Москві, бо рано вийшла заміж і народила первістка. (Пізніше народила
ще одного сина.)
Не мала сумнівів жінка в головному — без Музики їй не жити. Нею
вона дихала, а про твори кожного
з композиторів розповідала, як про
щось дуже рідне. Наприклад, про
музику Ігоря Стравінського, що родом з Волині, відгукувалася так:
«Якщо говорити про Стравінського — це так, як пташки на дереві
сидять у лісі і співають різними
можливими й неможливими голосами. З його багатої палітри в мелодизації можна набрати багато
скарбів собі до роялю, і я це зробила». «Та вібрація, яка була закладена
в геніальних музикантів, — для нас
залишається вічністю, як Біблія».

Коли Бог дав так, що почався ремонт Львівської філармонії і ніде було грати, Етелла захотіла навчитися малювати, її «кликали» ікони.

Піаністка Етелла ЧУПРИК:
«Хочеться далі так жити… з роялем
і пензлем серед вас, дорогі люди!»

«ЧИМ БІЛЬШЕ МАЛЮЮ БОГА,
ТИМ КРАЩЕ РОЯЛЬ ЗВУЧИТЬ»

Фото zbruc.eu.

Цю всесвітньо відому
українку й по-земному
славну жінку забрано
на небеса 25 грудня
2019 року. Обставини
поки не відомі. Улітку
вона відсвяткувала 55.
Звісно, концертом…
Сотні шанувальників,
які висловлювали
співчуття на особистій
сторінці Етелли
Чуприк у фейсбуці,
одночасно писали:
«Тільки виняткові
люди мають такий
привілей — відійти
у велике свято
Різдва…»
Оксана КОВАЛЕНКО

ЩЕ НЕ БУЛО 3 РОКИ, ЯК СІЛА
ЗА ПІАНІНО, У 5 — ДАЛА
ПЕРШИЙ СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ
Вона направду була дуже щирою й простою — любила звертатися до публіки словами «дорогі люди». Жінка, яка досягла
найвищих вершин світової слави,
бо аплодували їй стоячи у найвідоміших концертних залах багатьох країн, охоче їхала, наприклад,
до нас, у Луцьк, чи у рідний райцентр Виноградів на Закарпатті —
і музикою переповідала цінності
життя від Моцарта, Бетховена,
Баха… І від себе. Сідала за форте-

Вона казала про себе, що служить
Богу у звуках 52 роки з 55…

“

Піаністка із синами та своєю наставницею Марією Крих.

Не мала сумнівів жінка в головному — без
Музики їй не жити. Нею вона дихала, а про твори
кожного з композиторів розповідала, як про
щось дуже рідне.

піано, на якому не було жодного
листочка-підказки з нотами. Не раз
в інтерв’ю повторювала, що мусить
відпрацювати подароване Богом.
Жодним словом Етелла Чуприк
не прохопилася, як було їй важко
(люди знали, що слухають щасливу
і люблену жінку, якій є що їм передати): «Я ж усі твори знаю напам’ять. А це — понад 20 концертів для фортепіано та більше
370 фундаментальних сольних піаністичних творів, не кажучи про
прелюдії, фуги, оперети, інші малі
жанри… Талант — це Божа ласка!

Або він є, або його нема. Людина, яка
має цю печать Божу на собі, мусить
знати, що це дано і треба достойно нести. Перед Богом милосердним це — вічна робота. І не варто
зациклюватися на грошах».
Чар клавіш відкрився їй дуже
рано. Мала два з половиною, коли
в домі з’явилося піаніно. Учитель
із Чехії вчив грати без нот старших
братів Етелли. (У сім’ї з 10 дітей вона
була 7-ю.) Якось інструмент не закрили — і те мале дівча, поспішно
вмостившись, заграло-здивувало
рідних. Бог таки діє через людину:

мама дівчинки не пошкодувала
5 карбованців на навчання (хоч
за хлопців платила по 3). А потім
ще й тато, який ніс дочку вулицею,
послухався її палкого прохання
постукати у вікно будинку, з якого
линула така гарна музика… Відтоді
Етелла отримала професійну й висококласну вчительку-наставницю.
А ще батьки не шкодували грошей на професійні музичні інструменти. Вже у 5 років у районному
Народному домі вона грала як вундеркінд твори Шуберта і Шопена. Дорослою піаністка згадувала, що у дитинстві її дуже любили, бо була вона
гарною і слухняною. Трапилося,
правда, що тато вдарив її мітлою
по руці… за те, що й уночі грала
на фортепіано. Пам’ятає ще, як її вчителька відказала батькам інших дітей після нарікань, чому їхні малі так
не грають, як «оте дівча», що їх діти
нормальні, а Етелла — ні.

Всевишнього Етелла згадувала
часто. Казала, що з Богом живеться
їй найкраще, коли грає. Дякувала
йому, що люди гарно прийшли
на концерт і не заважали мобільні
телефони і що вона зуміла подарувати їм те, що хотіла. Згодом, коли
Бог дав так, що почався ремонт
Львівської філармонії і ніде було
грати, Етелла захотіла навчитися
малювати.
Казала, її «кликали» ікони:
«Кожного ранку чекаю інформацію: що я маю робити. А потім —
працюю до того часу, допоки руки
не зупиняться. І чим більше малюю
Бога, тим краще рояль звучить.
Коли сідаю грати, то не помічаю того, що робиться навкруги,
як швидко летить час. А ікона мене
«кличе» над ранком. Година четверта — і я вже малюю, а о шостій
почуваю себе вже зовсім іншою людиною».
Вона вільно володіла угорською, російською й польською,
добре — чеською, словацькою,
розуміла англійську, французьку
та німецьку. Казала, що коли ходить
іноземними вулицями, то ті мови
самі проникають у неї.
Свого часу Етелла отримала
квартиру у Львові від Президента
Леоніда Кучми. Присвоїли їй і звання народної артистки України. В одному з інтерв’ю ця знана у світі жінка обмовилася, що дуже вболіває
за звичайних людей, бо сама живе,
як вони…
У переддень поховання Львівська національна музакадемія
ім. Миколи Лисенка, де викладала
Етелла Чуприк, оголосила збір коштів на похорон. Усім миром збирали 16 тисяч гривень, яких у родини відомої піаністки не було…
За матеріалами
інтернет-видань zbruc.eu, volga.
lutsk.ua, ukurier.gov.ua, також
за інформацією зі сторінки
Етелли Чуприк у facebook.
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l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА

Фото ibusiness.pl.

180–90 =360?
або Що таке «туристична депортація»

До віконечка паспортного контролю — черга. Жінка з валізою, яка сягає їй вище
пояса, схвильовано обертається і щось голосно шепоче сусідці. Своєю метушнею
вона привертає до себе увагу, а після короткої розмови з полькою стає в групу осіб
для повернення додому. (Виявляється, найпоширеніші відмови у в’їзді до ЄС —
«недоведена мета подорожі» та «нестача коштів»).
«Ото заробила!» — скрушно хитає головою співрозмовниця жінки уже в автобусі.
Односельчанка хотіла допомогти багатодітній сім’ї і взяти матір сімейства з собою
на роботу на місяць, позичила гроші сусідці на виготовлення документів, і ось — результат
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського заробітчанства

ольські митники цього року активно
розпитували подорожувальників про
мету і тривалість туристичної поїздки,
частенько вказували терміни, в які потрібно
повернутися додому, а ще відправляли назад в Україну, наголошуючи на недостатній
сумі коштів. З цієї причини, до речі, минулого року вдома залишилося 4370 українців.
Для орієнтації: за даними Мінсоцполітики,
2018-го кількість трудових мігрантів сягала
більше 3 мільйонів 200 тисяч, 77 відсотків
з них їхали працювати на сезон.
Сезонні заробітки — дуже популярний
спосіб поповнити свій домашній бюджет
і «позашивати дірки» біовиживального рівня: поїсти-взутися-вдягнутися, поділитися
з аптеками, оплатити шкільні та вузівські витрати, комунальні рахунки… А якщо ще й ремонт чи відпочинок!.. Вищий рівень — вкладання коштів у будівництво житла, маленький
бізнес… Однак важко нам прийняти правила
перетину кордону — ну що хоч роби! Взяти

П

хоча б списки заборонених для ввезення
до ЄС продуктів швидкого псування, до переліку яких потрапило і… сало! Гучна історія: пасажири переповідають, як в одному
з рейсових автобусів юнак за кілограм сала
заплатив 220 злотих штрафу! А в списку —
м’ясо-молочні продукти, яйця, консерви.
— Як же так: горілку можна провозити,
а закуску — ні?! — дивується господар-поляк,
до якого приїхали заробітчани-українці, переповнені емоціями після перетину кордону.
Список «як же так» можна продовжувати,
і він у кожного свій, але суть у тому, що «в чужий монастир зі своїм статутом не ходять».
Правил потрібно дотримуватися.
Однак… Через звичайну неуважність
українці, особливо з біопаспортами, потрапляють у розряд порушників. Прострочення дозволеного терміну перебування
в ЄС стає причиною депортації. Бо, як виявилося, багато хто просто неправильно рахує ті 90 днів, протягом яких турист може
перебувати в країні Європейського Союзу.
Пастка полягає в тому, що ці дні дуже рідко
збігаються з календарним півріччям. Для
Р

Е

К
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М

Те, чого найбільше бояться всі наші заробітчани...

“

Коли ж людина все-таки
порушила термін
перебування за кордоном
через прикру помилку у своїх
підрахунках, то її чекає
заборона в’їзду в будь-яку
країну ЄС мінімум на шість
місяців. Максимальна
заборона — 5 років.

прикладу: українець у Варшаві підраховує
свої дні 15 вересня. Отже, від 15 вересня
лічимо 180 днів до початку року і тоді півріччя для конкретного туриста розпочинається 20 березня. Якщо у цьому проміжку
сумарне перебування у Польщі становитиме 88 днів — краще вже збиратися додому!
Якщо ж у запасі є ще десяток днів, то півріччя

вже рахуватиметься, наприклад, із 30 березня по 25 вересня.
Коли ж людина все-таки порушила термін перебування за кордоном через прикру
помилку у своїх підрахунках, то її чекає заборона в’їзду в будь-яку країну ЄС мінімум
на шість місяців. Максимальна заборона —
5 років. Прізвище порушника реєструється
у Шенгенській інформаційній системі і… Все
не так страшно! Термін покарання можуть переглянути, тобто зменшити. Потрібно лише
звернутися в консульство. Однак школярське
розуміння півріч летить шкереберть, бо наступні 90 днів потрібно бути вдома, і рахуються вони з дня в’їзду в Україну. Отож 90 днів
дозволеного перебування за кордоном розтягуються фактично на рік.
Урок 1: 180–90 = 360.
Урок 2: будьте уважні!
Попередні публікації із серії «Уроки
и
європейського заробітчанства»
шукайте на сайті volyn.com.ua.
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СКІЛЬКИ МОЖНА ПИТИ АЛКОГОЛЮ НА ДЕНЬ

Дані: Інститут якості та ефективності охорони здоров’я (IQWiG) (Німеччина)

Анекдот
— Я багато читав про шкід-ливість алкоголю і тютюну. З нового року
обов’язково кину.
— Що? Пити чи курити?
— Читати.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l ЩО ЗА НАПАСТЬ?

Повернувся чоловік із Ковеля з…
новим, здоровим і молодшим серцем

Хоч не виходь
зимою з хати…

Уперше за 15 років в Україні провели
трансплантацію цього органа.
І зробили пересадку не в столичній
клініці, а в районній лікарні, що
входить до складу Ковельського МТМО

Якщо холодної пори на вулиці у вас
закладає ніс і сльозяться очі, починається
кашель, є всі підстави запідозрити, що
це — алергічна реакція на низьку
температуру. Ще частіше вона
проявляється як кропив’янка

Фото з фейсбук-сторінки Ковельського МТМО.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Марія ШУМ

ПОКИ В КИЄВІ «РОЗКАЧУЮТЬСЯ»,
НА ВОЛИНІ — ДІЮТЬ

ід багатьох людей чула нарікання: «Побуду
довше надворі — починають свербіти руки,
щоки, а згодом і все тіло, як дуже змерзну —
з’являється висипання рожевого або білястого
кольору». Якщо ці неприємні відчуття зберігаються до 48 годин, швидше за все їх спричинила холодова алергія. Вона може проявлятися не тільки
в мороз, а й при контакті з холодною водою, під
впливом кондиціонера, у сиру погоду, і навіть
якщо ви випили щось холодне або з’їли морозиво
(набрякають і сверблять губи).
Знайомі з такою проблемою переважно жінки
(у 70% випадків), але й чоловіків вона не обминає.
Зазвичай їй передують інфекційні захворювання,
збої в роботі шлунково-кишкового тракту, жовчновивідних шляхів, печінки або підшлункової залози, інтоксикація організму, стреси. Прояви алергії
на холод можуть бути також спровоковані генетичною схильністю, прийомом антибіотиків, гельмінтами, постійними вогнищами інфекцій в організмі.
Підтвердити діагноз допоможе такий тест:
покладіть невеликий шматочок льоду на шкіру
зап’ястя і потримайте його 20 хвилин. Якщо в момент охолодження або в процесі зігрівання на цій
частині руки з’явилося висипання, відчуваєте
свербіння, значить, підозра не даремна.
Як рятуватися? Тепло одягайтеся. Врахуйте, що
вовняні та синтетичні тканини підсилюють прояви
алергії, тому одяг, який безпосередньо прилягає
до тіла, в ідеалі повинен бути бавовняним або
лляним. Допоможуть також гарячий чай або кава.
Перед виходом на вулицю накладайте на обличчя
і руки тонкий шар будь-якого жирного крему.
Якщо стан важкий, потрібно звернутися до лікаря загальної практики чи до алерголога, який,
можливо, попросить здати аналіз крові на такі
маркери, як еозинофіли та імуноглобулін Е. Холодова алергія лікується, як і будь-яка інша, антигістамінними препаратами. Курс може тривати від
кількох днів до кількох місяців.
А ще — зміцнюйте імунітет, загартовуйтеся,
приймайте контрастний душ, у негоду постарайтеся менше перебувати на вулиці. У раціон необхідно
ввести продукти, багаті жирними кислотами: відповідні сорти риби, олії, насіння. Важлива і гіпоалергенна дієта — бажано виключити зі свого меню
цитрусові, шоколад, гриби, горіхи, каву, яйця.
Народна медицина радить у цьому випадку
пити настій деревію. Одну столову ложку сухої
сировини заливають склянкою окропу, настоюють 45 хвилин, потім проціджують, приймають
по 1 столовій ложці тричі на день. При сильному
свербінні шкіри також рекомендують настій кореня селери.

В
Команда трансплантологів на чолі зі знаменитим Борисом Тодуровим (другий зліва)
після завершення операції.

тувати. Однак зробити це було неможливо.
У потерпілого констатували смерть головного мозку. Його родичі дали згоду на забір
органів. Оперативно провели тестування,
дослідження і з’ясували, що нирка цього
чоловіка підходить 45-літній хворій, яка вже
6 років жила завдяки процедурам гемодіалізу в нашій лікарні. Це — Наталія Єфімчук, жи-

“

Поки столичні хірурги
дісталися Ковеля, в районній
лікарні вже почали
операцію, аби не змарнувати
шанс на трансплантацію. Для
пересадки серця було всього
3,5 години. Встигли!

телька села Луківка, що на Ковельщині, мама
двох донечок. До речі, всі три наші пацієнтки
з пересадженими нирками мають по двоє
дітей, — розповіла завідувачка інформаційно-аналітичного відділу Ковельського МТМО
Олена Деркач.

«БЕЗ ПЕРЕСАДКИ ВІН ПРОТРИМАВСЯ Б
НЕ БІЛЬШЕ 2–3 МІСЯЦІВ…»
Другу вилучену нирку оперативно передали з Ковеля у столичний інститут Шалімова, де її теж трансплантували хворій людині.
Знайшли нового господаря і для серця, що
досі билося в грудях 46-річного смертельно
травмованого чоловіка.
Як вдалося домовитися про посмертне донорство? Адже наші співвітчизники,
на відміну від жителів багатьох інших країн,
не завжди готові прийняти таке рішення.
— Що я міг сказати родичам? Що ці
органи вже не допоможуть потерпілому,
а іншому хворому життя врятують. І це найцінніше, що може людина зробити на цьому
світі. У результаті такого спілкування ми й
одержали згоду на вилучення нирок і серця, це — дуже благородний крок рідних, —
сказав головний лікар Ковельського МТМО
Олег Самчук.
Терміново зв’язалися з директором Інституту серця МОЗ України Борисом Тодуро-

вим. 56-річного пацієнта везли до Ковеля,
оскільки донорське серце неможливо було
вчасно доправити до столиці навіть гвинтокрилом. Разом із хворим виїхала бригада
з 8 лікарів і медсестер Інституту серця, щоб
провести пересадку.
— Їдемо, вже пішов відлік на хвилини,
нам телефонують, що стан донора різко погіршився, його поклали на операційний стіл.
А нам їхати ще 2 години, — розповідали лікарі про напругу того моменту.
— Якщо інші органи можуть зберігати свою функціональну активність і бути
придатними для трансплантації довший
час, то для серця треба вкластись у чотири
години, — пояснював згодом Іван Міськів,
лікар-перфузіолог Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Поки столичні хірурги дісталися Ковеля,
в районній лікарні вже почали операцію,
аби не змарнувати шанс на трансплантацію.
Для пересадки серця було всього 3,5 години.
Встигли!
Уже на ранок пацієнт, відійшовши від
наркозу, привітно махав рукою на камеру,
передаючи вдячність лікарям. Того дня,
напередодні Різдва за Григоріанським календарем, це виглядало дуже символічно.
Навіть світило української хірургії Борис Тодуров звернув на це увагу, зазначивши, що
Різдво стає для пацієнта другим днем народження, і це — справжнє диво.
Василь Міговка із Закарпаття сам
не може повірити своєму щастю. Він — багатодітний батько, коштів на пересадку органа за кордоном родина не мала. А тут трансплантацію провели безкоштовно!
— Через дві години вже міг усіх упізнати і зі всіма розмовляти. Слава Богу, все добре, — радіє пан Василь.
— У цього чоловіка з вираженою дилятаційною кардіоміопатією серце працювало
лише на 15%. Думаю, якби ми не виконали
цю трансплантацію, більше 2–3 місяців він би
не прожив, — коротко прокоментував ситуацію Борис Тодуров, відзначивши злагоджену роботу всієї команди.
У четвер, 26 грудня, пацієнта відвезли реанімобілем із Ковеля в Інститут серця, де він
проходитиме реабілітацію.
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Наприкінці 2019 року ковельські лікарі
подбали про надзвичайно цінні подарунки
«під ялинку». Три молоді жительки Волині,
які були заручницями гемодіалізу, отримали
можливість повноцінно жити завдяки операціям із пересадки нирок, що були проведені
у листопаді — грудні в Ковельському МТМО.
Допомогли наші спеціалісти й колегам зі столичного Інституту Шалімова — передали їм
трупний орган для трансплантації.
А от серце від посмертного донора доправити до Києва було неможливо, тому фахівці клініки під керівництвом знаменитого
Бориса Тодурова провели операцію в Ковелі. Виходить, саме невелике волинське місто
нині претендує називатися столицею трансплантології в Україні!
Чому ж кульгає ця галузь медицини
в країні, де було проведено першу пересадку органа? Скандали довкола «чорних трансплантологів», судові справи, законодавчі
перепони, здається, вже в минулому. Але
помітного поступу не відчувається. Законопроєкт, який 20 грудня 2019 року прийняла
Верховна Рада, тільки обіцяє запровадити
в Україні комплексну систему трансплантації
найближчим часом.
А ось у Ковелі медики довели: можна
багато зробити, не чекаючи вказівок згори
і комфортних умов. Першу пересадку нирки
в Ковельському МТМО провели в листопаді,
донором для Надії Федорової із села Поромів Іваничівського району став її чоловік Віталій. У жінки — особлива доля. Рідна мама
народила і покинула, тому зростала в родині, яка забрала її з дитбудинку. Маленькою
страждала від піелонефриту, але згодом
хвороба майже не допікала. Надія вийшла
заміж, народила донечку, а коли очікувала
другу дитину, стали відмовляти нирки. 6 років молода жінка була прив’язана до процедур гемодіалізу, стояла в черзі на пересадку
органа в Запоріжжі. Знайшла свою біологічну матір, але та рятувати зраджену доньку
не поспішала. Дякувати Богу, що Надії пощастило з чоловіком, який погодився віддати їй
свою нирку і вона ідеально підійшла. І коли
запропонували допомогу ковельські лікарі,
жінка погодилася без вагань. Нині вона вже
хазяйнує вдома, на здоров’я не нарікає.
16 грудня відбулася друга операція.
35-річній жительці Володимира-Волинського пересадили нирку від людини, в якої було
діагностовано смерть мозку. Лікарям вдалося переконати родичів, що це — благородне
і правильне рішення. І знову все пройшло
чудово, пацієнтка з чужою ниркою теж у ці
дні вже в колі родини.
Через тиждень у Ковельському МТМО
за день провели аж дві операції з пересадки
органів.
— Коли до нашої лікарні потрапив пацієнт, який внаслідок падіння з висоти отримав
важку черепно-мозкову травму, спеціалісти
випробували всі можливі способи його вря-
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Ср Прп. Іллi Муромця.
Чт Передсвято Різдва Христового. Прп.
Ігнатiя, архім. печер.
Пт Мц. Юлiанiї. Свт. Петра, Митр.
Київського і всієї Русі, чудотв.
Сб Вмц. Анастасiї Узорiшительницi
Нд Неділя 29 після П’ятд., перед
Різдвом, свв. отців.
Пн Навечір’я Різдва Христового
(Різдвяний святвечір)
Вт РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Ср Собор Богородицi. Прп. Константина
Синадського
Чт Ап., першомч. архідияк. Стефана.
Пт Мчч. Петра й Агафії. Ап. вiд 70-ти
Никанора
Сб Прп. Іова Манявського. Прп. Йоана
Печер.
Нд Неділя 30 після П’ятд., після Різдва,
перед Богоявленням. Прав. Йосифа
Обручника, Давида, царя, і Якова,
брата Господнього.
Пн Віддання Різдва Христового. Прп.
Меланії Римлянки
Вт Обрізання Господнє. Свт. Василія
Великого. Свт. Петра (Могили)
Ср Передсвято Богоявлення. Прп.
Сильвестра Печер.
Чт Прор. Малахії. Мч. Гордія
Пт Собор 70-ти апп. Прп. Ахили, дияк.
печер.
Сб Навечір’я Богоявлення
(Хрещенський святвечір). Прп.
Григорія Акритського
Нд Неділя 31 після П’ятд.
БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ
ГОСПОДНЄ (Водохреще)
Пн Післясвято Богоявлення. Собор
Йоана Хрестителя
Вт Мч. Антонія. Прп. Іллі Єгипетського
Ср Свт. Петра, єп. Севастії Вірменської
Чт Свт. Григорія, єп. Нисського.
Пт Прп. Феодосія Великого
Сб Мц. Татіани. Мч. Петра Авесаломіта
Нд Неділя 32 після П’ятд. Віддання
свята Богоявлення. Прп. Якова
Низибійського
Пн Прпп. Павла, Сергія. Рівноап. Ніни,
просвітительки Грузії
Вт Прпп. Йоана Кущника, Гавриїла
Ср Прав. Максима, священника
тотемського
Чт Прп. Антонія Великого
Пт Свтт. Афанасія та Кирила
Олександрійських

25 Вт Свт. Олексія Київського
26 Ср Прпп. Зої та Фотинії (Світлани).
Блгв. кн. Константина Острозького
27 Чт Рівноап. Кирила, учителя
слов’янського
28 Пт Прп. Пафнутія, затв.
29 Сб Прп. Касіяна Римлянина
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Сб Прп. Макарія Великого
Нд Неділя 33 після П’ятд., про Закхея.
Прп. Євфимія Великого
Пн Прп. Максима Спов. Мч. Євгенія
Вт Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія
Ср Сщмч. Климента Анкирського
Чт Прп. Ксенії. Мч. Йоана Казанського
Пт Свт. Григорія Богослова.
Мч. Олександра
Сб Прпп. Марії, Йоана. Мч. Петра
Нд Неділя про митаря і фарисея.
Перенесення мощей свт. Йоана
Золотоустого
Пн Прп. Феодосія Тотемського
Вт Сщмч. Ігнатія Богоносця. Мч. Романа
Ср Собор свтт. Василія Великого,
Григорія Богослова та Йоана
Золотоустого
Чт Мч. Віктора
Пт Передсвято Стрітення. Прп. Петра
Галатійського
Сб СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
Нд Неділя про блудного сина.
Післясвято Стрітення. Праведних
Симеона Богоприємця й пророчиці
Анни
Пн Прп. Миколая Студійського
Вт Мц. Агафії. Свт. Феодосія
Чернігівського
Ср Мчч. Христини, Максима, Марії
Чт Прп. Луки Елладського
Пт Вмч. Феодора Стратилата
Сб Субота поминальна (м’ясопусна).
Мч. Никифора
Нд Неділя м’ясопусна, про Страшний
суд. Блгв. кн. Анни Новгородської.
Мц. Валентини
Пн Тиждень сирний (масляний).
Прп. Димитрія Прилуцького.
Прав. Феодори

Нд Неділя сиропусна, прощена.
Згадування Адамового вигнання.
Мчч. Павла, Іллі
Пн Прп. Феодора Мовчальника
Початок Вел. посту
Вт Свт. Льва Римського
Ср Мчч. Максима, Феодота (Богдана)
Чт Блгв. кн. Ярослава Мудрого
Пт Прп. Тимофія, що в Символах
Сб Вмч. Феодора Тирона. Прп. Афанасія
Нд Неділя 1 Вел. посту. Торжество
Православ’я.
Пн Перше і друге знайдення глави
Йоана Предтечі
Вт Свт. Тарасія Константинопольського
Ср Свт. Порфирія Газького
Чт Прп. Прокопія Декаполіта
Пт Прпп. Василія, Марини. Свт. Арсенія
(Мацієвича)
Сб Прмц. Євдокії. Мч. Антоніни
Поминання померлих
Нд Неділя 2 Вел. посту. Свт. Григорія
Палами. Свт. Іова (Борецького)
Пн Мчч. Євтропія, Клеоника
Вт Мчч. Павла і Юліанії
Ср Мц. Іраїди. Прп. Марка
Чт Белзької (Ченстоховської) ікони Божої
Матері
Пт Сщмчч. Василія, Євгенія
Сб Прпп. Лазаря, Афанасія
Поминання померлих
Нд Неділя 3 Вел. посту, хрестопоклонна.
40 севастійських мчч. Прав. Тарасiя
Пн Мчч. Діонисія, Павла, Віктора, Леоніда,
Галини. Прп. Анастасії
Вт Свт. Софронія Єрусалимського
Ср Свт. Григорія Двоєслова
Чт Мчч. Олександра, Христини
Пт Блгв. кн. Ростислава-Михаїла
Сб Мчч. Олександра, Діонисія
Поминання померлих
Нд Неділя 4 Вел. посту. Прп. Йоана
Ліствичника.
Пн Прп. Олексія, чоловіка Божого
Вт Свт. Кирила Єрусалимського.
Мц. Дарії. Прав. Софії Слуцької
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Ср Мц. Дарії. Прав. Софії
«Маріїне стояння» (поклони)
Чт Прпп. Йоана, Сергія. Мчч. Світлани,
Віктора, Олександри
Пт Прп. Якова. Свт. Кирила Катанського
Сб Похвала Пресвятої Богородиці.
Нд Неділя 5 Вел. посту. Прп. Марії
Єгипетської.
Пн Передсвято Благовіщення.
Свт. Артемія Солунського
Вт БЛАГОВІЩЕННЯ
Ср Віддання свята Благовіщення. Собор
архангела Гавриїла.
Чт Мч. Феодосія. Прп. Йоана
Прозорливого
Пт Прп. Іларiона Нового
Сб Воскрешення прав. Лазаря.
Нд Неділя 6 Вел. посту. ВХІД
ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ (Вербниця)
Пн Страсний тиждень. Вел. понеділок
Вт Вел. вівторок. Прп. Марії Єгипетської
Ср Вел. середа. Мч. Полікарпа
Чт Вел. четвер. Спомин Тайної вечері.
Прп. Микити. Мц. Феодосії
Пт Вел. п’ятниця. Спомин страстей
Господа Ісуса Христа.
Сб Вел. субота. Прпп. Симеона, Феодори
Нд СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
ПАСХА (ВЕЛИКДЕНЬ)
Пн Великодній тиждень. Світлий
понеділок.
Вт Світлий вівторок. Прп. Руфа, затв.
Ср Світла середа. Прмч. Вадима
Чт Світлий четвер. Мчч. Максима,
Олександра
Пт Світла п’ятниця. Ікони Богородиці
«Живоносне Джерело». Прп. Йоана
Сб Світла субота. Прп. Василія
Парійського
Нд Антипасха. Неділя 2 після Пасхи. Ап.
Фоми.
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Вт
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Сб
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11 Пн
12 Вт
13 Ср
14 Чт
15 Пт
16 Сб
17 Нд
18 Пн
19
20
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Вт
Ср
Чт
Пт

23 Сб
24 Нд
25 Пн
26 Вт
27 Ср
28 Чт
29 Пт
30 Сб
31 Нд

мироносиць: Марії Магдалини,
Соломії, Йоанни, Марфи та інших
Мчч. Феодора, Діонисія
Прпп. Феодора, Віталія
Вмч. Юрія (Георгiя) Переможця.
Мчч. Олександри, Анатолія
Прп. Олексія. Мч. Валентина
Ап. i єван. Марка
Сщмч. Василія Амасійського
Неділя 4 після Пасхи, про
розслабленого. Прп. Стефана
Володимир-Волинського
Мчч. Маскима, Віталія
Прп. Амфілохія Почаївського
Переполовення П’ятд. Ап. Якова
Заведеєвого
Сщмч. Макарія Київського.
Блвг. Тамари Грузинської
Свт. Афанасiя Великого. Блгвв. кн.
Бориса і Гліба. Мц. Зої
Прп. Феодосiя Києво-Печер.
Прп. Петра Аргоського
Неділя 5 після Пасхи, про самарянку.
Прпп. Микити, Кирила
Мц. Ірини. Ікони Богородиці «Невпивана
Чаша»
Прп. Іова Почаївського. Мч. Діонисія
Прпп. Йоана, Михаїла
Ап. i єв. Йоана Богослова
Перенесення мощей свт. Миколая
Чудотв.
Ап. Симона Зилота. Блж. Таїсiї
Неділя 6 після Пасхи, про сліпого.
Рiвноапп. Кирила та Мефодiя
Прп. Діонисiя Радонезького
Прмч. Макарія Канівського.
Віддання свята Пасхи. Прп. Микити.
Мч. Максима
ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
Прп. Пахомія Великого
Прп. Феодора Освяченого.
Свт. Олександра Єрусалимського
Свт. Стефана Константинопольського
Неділя 7 після Пасхи. Свв. отців
І Вселенського Собору.
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ПРАВОСЛАВНИЙ
КАЛЕНДАР 2020
ПОЯСНЕННЯ
Календар подано за новим стилем. Умовні
позначення ієрархії свят:
ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ Й ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ –
Пасха і дванадцять найбільших свят;
жирний шрифт червоним кольором –
великі свята;
жирний або звичайний шрифт червоним
кольором – неділі;
жирний або звичайний шрифт синім
кольором – особливо шановані на Волині
празники чи церковні пам’ятні дні;
жирний шрифт чорного, чи синього,
або червоного кольору – присвятки чи святі,
яких Церква виокремлює серед інших, поданих
звичайним шрифтом.
Вінчання не відправляються у вівторок,
четвер, суботу, напередодні великих і
храмових свят, протягом Великого, Петрового,
Успенського й Різдвяного постів, упродовж
святок (7–20 січня), з неділі м’ясопусної до
сиропусної включно, протягом пасхального
тижня, напередодні й у дні Усікновення
глави Йоана Хрестителя (10, 11 вересня) та
Воздвиження хреста Господнього (26, 27
вересня).

27 Пн Мчч. Антонiя, Євстафія (Остапа)
28 Вт Радониця (Проводи, поминання
померлих).
29 Ср Мчч. Ірини, Леоніда, Галини
30 Чт Прп. Олександра Свірського

СКОРОЧЕННЯ
ап. – апостол, апп. – апостоли,
архідияк. – архідиякон, архієп. –
архієпископ, архім. – архімандрит, безсрр.
– безсрібники, блгв. – благовірний (-на),
блгвв. – благовірні, блж. – блаженний
(-на), блжж. – блаженні, вел. – великий
(-ка), вмц. – великомучениця, вмч. –
великомученик, гл. – глас, дияк. – диякон,
єван. – євангеліст, єп. – єпископ, затв. –
затворник, зач. – зачало, ігум. – ігумен (-ня),
кн. – князь (-гиня), митр. – митрополит,
мц. – мучениця, мцц. – мучениці, мч. –
мученик, мчч. – мученики, Патр. – патріарх,
першомч. – першомученик, печер. –
печерський (-кі), прав. – праведний (-на),
прп. – преподобний, прпп. – преподобні,
прмц. – преподобномучениця, прмч. –
преподобномученик, пресв. – пресвітер,
прор. – пророк, П’ятд. – П’ятдесятниця,
рівноап. – рівноапостольний (-на), св. –
святий (-та), свв. – святі, свт. – святитель,
свтт. – святителі, спов. – сповідник, сповв.
– сповідники, сщмч. – священномученик,
сщмчч. – священномученики, стовп. –
стовпник, чудотв. – чудотворець, юрод. –
юродивий.

ТРАВЕНЬ
1
2
3

Пт Прп. Йоана. Мч. Віктора
Сб Прп. Йоана Ветхопечерника
Нд Неділя 3 після Пасхи. Свв. жінок-

Пн Прпп. Сергія Шухтомського, Йоана
Готфського
2 Вт Мч. Олександра. Свт. Олексія
Київського
3 Ср Вишгородської (Володимирської)
ікони Богоматері. Рiвноапп.
Константина i Єлени
4 Чт Мч. Йоана-Володимира Сербського
5 Пт Віддання свята Вознесіння.
Прмч. Михаїла
6 Сб Троїцька поминальна субота.
Мчч. Стефана, Йоана
7 Нд Неділя 8 після Пасхи. ДЕНЬ СВЯТОЇ
ТРІЙЦІ. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ (Зелені
свята)
Третє знайдення глави Йоана Хрестителя.
8 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Мц. Єлени.
Прп. Йоана Психаїта
9 Вт Прав. Йоана Руського
10 Ср Прп. Микити Халкидонського
11 Чт Свт. Луки Сімферопольського
12 Пт Прп. Ісаакія, спов.
13 Сб Віддання свята П’ятд. Ап. від 70-ти
Єрма
14 Нд Неділя 1 після П’ятд. Всіх святих.
Прп. Діонисія Глушицького. Ікони
Богоматері «Нерушима Стіна»
Заговини на Петрів піст
15 Пн Вмч. Йоана Нового
Початок Петрового посту
16 Вт Мчч. Павла, Діонисiя
17 Ср Прп. Мефодія Пешноського
18 Чт Блжж. Ігоря Чернігівського,
Константина Київського
19 Пт Прп. Іларіона Нового
20 Сб Мцц. Валерiї, Марiї
21 Нд Неділя 2 після П’ятд. Всіх українських
святих. Новомучеників і сповв. ХХ ст.
Вмч. Феодора Стратилата
22 Пн Свт. Кирила Олександрійського
23 Вт Свт. Йоана Тобольського. Мчч.
Олександра, Антоніни, діви
24 Ср Апп. Варфоломія i Варнави
25 Чт Прп. Петра Афонського. Блгв. Анни
Кашинської. Прп. Андрiя
26 Пт Мц. Антонiни. Прп. Йоана
27 Сб Блгв. Мстислава Хороброго
28 Нд Неділя 3 після П’ятд. Свт. Михаїла
Київського
29 Пн Свт. Тихона Амафунського
30 Вт Мч. Мануїла

ЛИПЕНЬ
Ср Прп. Леонтія
Чт Ап. Юди, брата Господнього.
Прп. Йоана
Пт Сщмч. Мефодiя Патарського
Сб Мч. Юліана Тарсiйського
Нд Неділя 4 після П’ятд. Мчч. Зинона,
Юліанії
Пн Вишгородської (Володимирської)
ікони Богородиці
Вт Різдво Йоана Хрестителя.
Прпп. Іова та Феодосія Манявських
Ср Блгв. кн. Петра
Чт Прп. Йоана Готфського
Пт Прав. Йоанни, мироносицi
Сб Безсрр. і чудотв. Кира та Йоана.
Прпп. Сергія, Павла
Нд Неділя 5 після П’ятд. Первоверховних
апп. Петра і Павла
Пн Собор 12-ти апп. Волинської ікони
Богоматері
Вт Безсрр. Косми й Дамiана
Ср Свт. Фотія Київського
Чт Прп. Анатолiя, печер. Прп. Олександра
Пт Свт. Андрiя Критського
Сб Прп. Сергія Радонезького. Мц. Анни
Нд Неділя 6 після П’ятд. Прав. Юліанії
Ольшанської. Мчч. Валентина, Василія
Пн Прп. Євдокії
Вт Вмч. Прокопiя
Ср Мч. Олександра. Свт. Феодора
Едесського
Чт Прп. Антонiя Печер.
Пт Рiвноап. Ольги Київської
Сб Мчч. Феодора та Йоана
Нд Неділя 7 після П’ятд. Собор
архангела Гавриїла. Прп. Стефана
Саваїта
Пн Прпп. Стефана, Онисима
Вт Рiвноап. кн. Володимира.
Хрещення Русі-України
Ср Мчч. Павла, Валентини, Юлiї
Чт Вмц. Марини (Маргарити)
Пт Прп. Йоана Багатостраждального

СЕРПЕНЬ
1
2

Сб Блгв. Романа. Блж. Стефана
Нд Неділя 8 після П’ятд. Прор. Іллі.
Прмч. Афанасія Берестейського
3 Пн Прпп. Онуфрiя й Онисима
4 Вт Рiвноап. Марiї Магдалини
5 Ср Почаївської iкони Богородиці
6 Чт Мц. Христини. Мчч. блгвв. кн. Бориса
i Глiба
7 Пт Успіння прав. Анни, матерi
Богородицi
8 Сб Прмц. Параскеви
9 Нд Неділя 9 після П’ятд. Вмч. i цiлителя
Пантелеймона
10 Пн Мчч. Юліана, Євстафія (Остапа)
11 Вт Мц. Феодотії (Богдани). Прмч. Михаїла
12 Ср Мчч. Йоана, Максима
13 Чт Передсвято Винесення хреста
Господнього
Заговини на Успенський піст (Спасівку)
14 Пт Винесення хреста Господнього.
Свято Всемилостивого Спаса та
Богородицi. Семи мчч. Маккавеєвих.
Мч. Олександра
Початок Успенського посту
15 Сб Першомч. архідияк. Стефана
16 Нд Неділя 10 після П’ятд. Прп. Антонiя
Римлянина
17 Пн Прмц. Євдокiї
18 Вт Передсвято Преображення
Господнього. Прав. Нонни
19 Ср ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 Чт Післясвято Преображення
Господнього.
21 Пт Прп. Григорiя, iконописця. Мч. Леоніда
22 Сб Ап. Матфія. Мчч. Йоана, Олексія,
Димитрія, Петра, Марії
23 Нд Неділя 11 після П’ятд. Мч. Романа
Римського.
24 Пн Прмч. Василія. Прп. Феодора
Острозького
25 Вт Сщмч. Олександра Команського
26 Ср Віддання свята Преображення
Господнього. Прп. Максима Спов.
27 Чт Передсвято Успіння Богородиці. Прп.
Феодосія Печер.
28 Пт УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ
29 Сб Післясвято Успіння Богородиці.
Перенесення нерукотворного образа

Господа Ісуса Христа
30 Нд Неділя 12 після П’ятд. Мчч. Мирона,
Павла
31 Пн Мч. Діонисія.

ВЕРЕСЕНЬ
1
2
3
4
5
6

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

Мчч. Андрiя, Тимофія
Прор. Самуїла
Прп. Аврамія Працелюбного
Сщмч. Афанасiя, єп.
Віддання свята Успіння Богородиці
Неділя 13 після П’ятд. Свт. Петра
Київського
7 Пн Ап. вiд 70-ти Тита
8 Вт Мчч. Адрiана i Наталiї
9 Ср Прп. Пимена Великого
10 Чт Прп. Іова Почаївського
11 Пт Усікновення глави Йоана Хрестителя
12 Сб Свтт. Олександра, Йоана і Павла
Константинопольських
13 Нд Неділя 14 після П’ятд. Сщмч. Кипріана
Карфагенського
14 Пн Початок індикту (церковне
новоліття). Прп. Симеона Стовп.
15 Вт Прпп. Антонiя i Феодосiя Печер.
16 Ср Мчч. Дорофея, Петра
17 Чт Мчч. Феодора, Юліана
18 Пт Прор. Захарії та прав. Єлисавети. Прмч.
Афанасiя Берестейського. Мчч. Раїси,
Максима
19 Сб Спомин чуда Архістратига Михаїла в
Хонах
20 Нд Неділя 15 після П’ятд., перед
Воздвиженням. Передсвято
Різдва Богородиці. Прмч. Макарiя
Канiвського
21 Пн РІЗДВО БОГОРОДИЦІ
Ікон Софії, Премудрості Божої, Почаївської,
Холмської Богоматері
22 Вт Післясвято Різдва Богородиці.
Праведних Богоотців Йоакима й Анни.
Свт. Феодосія Чернігівського
23 Ср Прп. Павла Послушного
24 Чт Прп. Феодори. Мч. Димитрiя
25 Пт Віддання свята Різдва Богородиці.
Прав. Симеона Верхотурського
26 Сб Передсвято Воздвиження хреста
Господнього. Мч. Іллі
27 Нд Неділя 16 після П’ятд.
ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО
Свт. Йоана Золотоустого
28 Пн Післясвято Воздвиження. Вмч.
Микити. Мчч. Максима, Феодота
(Богдана). Першомч. архідияк. Стефана
29 Вт Мчч. Віктора, Людмили
30 Ср Мцц. Вiри, Надiї, Любові та Софiї

ЖОВТЕНЬ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Чт Мцц. Софії, Ірини
Пт Блгв. Ігоря Чернiгiвського і
Київського
Сб Мчч. Михаїла Чернiгiвського i
Феодора
Нд Неділя 17 після П’ятд., після
Воздвиження. Віддання свята
Воздвиження. Свт. Димитрія
Ростовського
Пн Прав. Петра
Вт Зачаття Йоана Хрестителя. Мчч.
Андрія, Петра
Ср Прп. Феодосія Манявського. Св.
Владислава
Чт Прп. Сергiя Радонезького
Пт Ап. і єван. Йоана Богослова
Сб Ап. вiд 70-ти Марка
Нд Неділя 18 після П’ятд. Мч. Олександра.
Блгв. В’ячеслава
Пн Прп. Феофана Милостивого
Вт Свт. Михаїла Київського
Ср Покрова Богородиці. Прп. Романа
Солодкоспівця. Прав. Петра
(Калнишевського)
Чт Блж. Андрiя. Блгв. Анни Кашинської
Пт Сщмч. Діонисiя Ареопагiта
Сб Блгв. Володимира Ярославовича
Нд Неділя 19 після П’ятд. Свтт. Петра,
Олексiя Київських
Пн Ап. Фоми
Вт Прп. Сергiя Послушного
Ср Прпп. Пелагеї й Таїсiї
Чт Ап. Якова Алфеєва. Мч. Максима.
Прп. Петра Галатійського
Пт Свт. Амфілохiя ВолодимирВолинського. Собор волинських свв.
Сб Прп. Феофана. Мц. Зiнаїди

25
26
27
28
29
30
31

Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

Неділя 20 після П’ятд. Мч. Андроника
Прп. Венiамина
Мч. Назарія.
Свт. Йоана Суздальського
Прп. Лонгина
Прмч. Андрiя Критського
Ап. i єван. Луки

ЛИСТОПАД
1

Нд Неділя 21 після П’ятд. Прп. Йоана
Рильського
2 Пн Вмч. Артемія
3 Вт Прп. Іларiона
4 Ср Мчч. Олександра, Анни
5 Чт Ап. Якова, брата Господнього
6 Пт Ікони Богородиці «Всіх скорботних
Радість»
7 Сб Димитрівська поминальна субота.
Мчч. Маркiана, Анастасія
8 Нд Неділя 22 після П’ятд. Вмч. Димитрiя
Солунського
9 Пн Прп. Нестора Лiтописця
10 Вт Вмц. Параскеви-П’ятницi. Прп.
Іова Почаївського. Свт. Димитрiя
Ростовського
11 Ср Прмц. Анастасiї Римлянки
12 Чт Мцц. Зиновiї, Анастасії
13 Пт Прпп. Спиридона i Никодима
14 Сб Безсрр. Косми й Дамiана
15 Нд Неділя 23 після П’ятд. Прп. Маркiана
Киринейського
16 Пн Мч. Йосифа
17 Вт Свт. Павла (Конюшкевича)
18 Ср Свт. Григорiя Олександрiйського
19 Чт Свт. Павла Константинопольського
20 Пт Мчч. Валерiя, Євгенiя, Феодота
(Богдана)
21 Сб Собор Архістратига Михаїла
22 Нд Неділя 24 після П’ятд. Мчч.
Олександра, Антонiя
23 Пн Мчч. Ореста, Константина
24 Вт Мчч. Віктора, Стефаниди
25 Ср Свт. Йоана Милостивого
26 Чт Свт. Йоана Золотоустого. Мч. Данила
Братковського
27 Пт Ап. Филипа. Свт. Григорія Палами
Заговини на Різдвяний піст (Пилипівку)
28 Сб Мч. Димитрія
Початок Різдвяного посту
29 Нд Неділя 25 після П’ятд.
Ап. i єван. Матфея
30 Пн Свт. Григорiя Неокесарiйського

ГРУДЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Вт Мч. Романа
Ср Прп. Варлаама
Чт Передсвято Введення. Мчч. Анатолiя,
Йоана, Анни
Пт ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ
Сб Післясвято Введення. Блгв. Ярополка
Володимир-Волинського
Нд Неділя 26 після П’ятд. Блгв.
Олександра Невського
Пн Вмц. Катерини
Вт Віддання свята Введення. Сщмчч.
Климента Римського й Петра
Олександрійського
Ср Прпп. Аліпія, Якова
Чт Блгв. Всеволода. Прп. Романа
Пт Мчч. Василiя, Григорія, Йоана
Сб Прп. Нектарія
Нд Неділя 27 після П’ятд. Ап. Андрiя
Первозваного
Пн Прав. Фiларета Милостивого
Вт Прпп. Афанасiя, Йоана, Андрія
Ср Прп. Йоана Мовчальника
Чт Вмц. Варвари і мц. Юліанії
Пт Прп. Сави Освяченого
Сб Свт. Миколая Чудотв.
Нд Неділя 28 після П’ятд. Прп. Йоана,
печер.
Пн Прп. Кирила Челмогорського
Вт Зачаття прав. Анною Богородицi
Ср Блгв. Володимира Васильковича
Чт Прпп. Даниїла й Луки
Пт Свт. Спиридона Тримифунтського
Сб Мчч. Євгенiя, Ореста
Нд Неділя 29 після П’ятд., свв. праотців.
Мчч. Калиника, Филимона
Пн Прп. Павла Латрійського
Вт Блж. Феофанії
Ср Прор. Даниїла
Чт Мц. Зої. Прп. Михаїла

Підготовлено видавничим відділом «Ключі»
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l ДО СЛІЗ

Добра кутя

Мамині листи до дітей
так і залишилися не прочитаними

Любов — це коли нічого
не соромно, нічого не
страшно, розумієте?!
Коли тебе не підведуть!
Коли в тебе вірять. …
Ці слова могли належати
багато кому, але озвучив
і записав їх для людей
Антуан де Сент–Екзюпері
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

юбов — це
коли моє найменше дитинча відмірює
мамі якомога меншу крихту від
улюбленого печива, коли старші організовують несподіваний
букет троянд із написом «Найкращій… від синів», коли усміхається моя мама і коли раптом
«десь уві сні» намалюються із засвітів образи тата і бабусі… З теперішнього–минулого–майбутнього та любов така різна і така
бентежна. Знаю, що у кожного
своя колекція пахощів–звуків–
дотиків любові. Декому щастить
збагатити її «сердечками» і малознайомих людей або таких,

Л
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У будь–якому віці
в колі добрих,
здатних на чуйність
і нескупих
на любов, людей
дихається легше
і глибше…

що вперше бачиш, але наче
знаєш усе життя. Так хочеться, щоб таку «колекцію» мали і
наші діти. Якось мусимо навчити їх формувати її і живити. Бо у
будь–якому віці в колі добрих,
здатних на чуйність і нескупих
на любов, людей дихається легше і глибше…
У період Різдвяних свят сам
Бог велів знову і знову братися
за цю тему: любові усе ще малувато на цьому світі. Усе ще є

поміж нас недолюблені сини і
доньки, мами і тати, бабусі і дідусі… Тож люди недаремно популяризують усілякі формули про
обійнятися мінімум чотири рази
на день, про усміхнутися для
початку собі перед дзеркалом й
обов’язково ще п’ятьом (рідні не
рахуються)… І люди недаремно
люблять свята, у просторі яких
сам Бог навчає любити…
Різдво — одне з тих свят, що
уміє накривати добрими теплими почуттями, якщо хотіти того.
Для цього треба бачити у тарілці
з кутею не тільки кутю. Тепер я
розкладаю на інгредієнти наші
родинні Святвечори: бабуся десь
усоте переказує мені завтрашнє
меню (хоча могла би просто казати, що дуже любить, коли усі збираються разом), мама з її сестрою
теж планують «свої внески» (хоча
знають, що усе буде добре, бо усі
зберемося докупи), ми з братом
повторюємо колядки (хоча розуміємо: як зіб’ємося — не страшно, бо підспівуватимуть усі). А ще
щороку бабуся питала, чи добра
кутя, — вона запитувала у мене
про це десятки років, у малої
і в дорослої… Я була улюбленою онукою. Не цікавилася, чи
смачна, а лиш чи ДОБРА? Тепер
думаю, що ДОБРО тієї куті живе
у мені і нині. ЛЮБОВ теж. Легше
полюбити себе з усіма своїми
вадами (а потім і ближнього з
його недоліками), коли тебе леліють змалечку. Навіть тоді, коли
інші діти здібніші, красивіші, артистичніші, найбільше люблять
тебе, бо особлива вже тому, що
належиш на цьому світі саме цій
родині.
Про «люби ближнього свого, як самого себе» чув кожен.
Та хіба би переказували одне
одному цю настанову століттями, якби вона була легкою для
втілення? Планка висока, але
досяжна…
У новому році з повагою і
любов’ю запрошую вас, дорогі
читачі, ділитися своїми різдвяними традиціями.
Наші адреси —
okovalenko74@gmail.com або
ж tsikava.gazeta@gmail.com,
а поштова є на звороті
газети.
Фото kolomyia.today.

Фото pinterest.com.

Купили ми будинок у селі
у молодої пари, мовляв,
батькам дача не потрібна, а
бабуся помepла рік тому…
Після її смepті ніхто до хати
не навідувався, тільки от
продати приїхали. Запитуємо,
забирати будете речі? Вони у
відповідь — навіщо нам цей
непотріб, ми ікони забрали, а
решту можете викинути
Аліса АТРЕЙДАС

оловік на стіни подивився,
де світлішали квадратики
від ікон.
— А сімейні фотографії вони не
взяли?
Зі світлин на нас дивилися жінки, чоловіки, діти… Ціла династія.
Раніше сільські хати любили знімками прикрашати. Пам’ятаю, до бабусі
приїдеш, а у неї нова фотографія в
рамочці з’явилася, моя і сестрички.
— Я, — розповідала бабуся, — зранку прокинуся, батькам
уклін, чоловікові поцілунок, дітям
усмішку, вам підморгну — ось і
день почався.
Коли її не стало, то ми додали
фото на стіну, і тепер, приїжджаючи
в село, завжди вранці шлемо бабусі повітряний поцілунок. І здається,
що в будинку відразу пахне пирогами і свіжим молоком. І відчувається
бабусина присутність.
Дідуся ми ніколи не бачили, він
під час вiйни загuнув, але його світлина висить в центрі. Бабуся багато
про нього розповідала, а ми в цей
час на знімок дивилися, і нам здавалося, що дідусь з нами сидить. Тільки було дивно, що він молодий, а
бабуся вже старенька. А тепер ось
її фотографія висить поруч з його.
Для мене вони настільки цінні,
що якби стояв вибір, що забрати, то
я б, безсумнівно, взяла знімки. А тут
їх не просто самотньо залишили на
стіні і в альбомах, а й цинічно записали в мотлох.
Після покупки ми взялися за
прибирання, і знаєте… Рука не
піднялася знищити речі цієї жінки,
яка жила для своїх дітей і онуків, а
вони її просто кинули…
Звідки я це знаю? Вона їм листи

Ч

А ви сьогодні телефонували мамі?

писала. Спочатку писала і відправляла. А потім перестала слати і три
акуратні стоси любові й ніжності
так і спочивали в комоді. Каюсь,
прочитали… І я зрозуміла, чому
вона їх не відправила. Побоялася,
що загубляться, а тут вони в безпеці, вона думала, що після її смepті
вони все ж прочитають… А в листах — ціла історія про життя під
час війни, про її батьків, бабусь, ді-
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Приїжджаючи в село,
завжди вранці шлемо
бабусі повітряний
поцілунок. І здається,
що в будинку відразу
пахне пирогами
і свіжим молоком.
І відчувається
бабусина присутність.

дусів і предків — вона переказувала тe, що їй повідала її бабуся, щоб
не помepли сімейні цінності, щоб
пам’ятали. Як викинути таке?
— Давай відвеземо її дітям! — зі
сльозами запропонувала я чоловікові. — Таке не можна викидати!
— Думаєш, вони кращі за онуків? — із сумнівом протягнув він. —
Жодного разу не з’явилися…
— Може, вони старенькі, хворі,
хіба мало причин…

— Я їм подзвоню, спитаю.
Через онуків дізналися телефон
і почули бадьорий жіночий голос:
— Ой, та викиньте ви все! Вона
нам ці листи пачками слала, ми навіть не читали останнім часом! Їй
робити там нічого було — ось вона
і розважалася…
Чоловік навіть не дослухав, перервав розмову. Каже, ось стояла
б вона зараз поруч, придушив би!
— А знаєш що? Ти ж письменниця, ось і зроби із цих листів розповіді.
— Вони потім претензії пред’являть…
— Та вони, я впевнений, і книжок не читають! — хмикнув чоловік. — Але я заради тебе візьму у
них письмовий дозвіл.
І він справді поїхав і оформив
усе нотаріально. А я тим часом
залізла в льох. Знаєте, у сільських
будинках прямо з хати спускаєшся
вниз під підлогу. А там — банок з
соліннями, варенням… А на кожній баночці папірець приклеєний
з вицвілим написом: «Іванкові його
улюблені грузді», «Сонечцi лисички», «Солоні огірки для Анатолія»,
«Малина лісова для Сашеньки»…
P. S. В Анни Лук’янівни було
шестеро дітей. Усі вони помepли
раніше за неї (переважно через
нещacні випадки), крім останньої, пізньої дочки, яка назвала
мотлохом родинні фотографії та
мамині листи…
Джерело: globalpres.co.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування «Детальний план території для
культурно–оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (за межами населених пунктів) на території Торчинської
селищної ради Луцького району Волинської області»

Вчімося побачити у тарілці з кутею не тільки кутю...

1. Повна назва документа державного
планування Стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території для культурно–оздоровчих потреб, рекреаційних,
спортивних і туристичних цілей (за межами
населених пунктів) на території Торчинської
селищної ради Луцького району Волинської
області».
2. Інформація про замовника:
Луцька районна державна адміністра-

ція, вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська
область, 43001.
3. Вид та основні цілі документа державного планування:
Визначення параметрів забудови земельних ділянок, планування, організація
забудови та інженерного забезпечення території, визначення містобудівних умов та
обмежень, зв’язок з іншими документами
державного планування.

Під час здійснення СЕО мають бути
оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детальний
план території для культурно–оздоровчих
потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (за межами населених пунктів) на території Торчинської селищної ради
Луцького району Волинської області».
4. Інформація щодо запланованих інформаційних заходів:
З повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
можна ознайомитись на офіційному сайті
Луцької райдержадміністрації та в приміщенні Луцької райдержадміністрації за
адресою: вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська область.

www.volyn.com.ua
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото European Best Destinations.

Фото із фейсбук-сторінки Квартет_Акорд #Quartet_Accord #Ukraine.

Фото uk.m.wikipedia.org.

Найкрасивіше новорічне дерево
Європи – у столиці Литви.

У Вільнюсі крута
ялинка, але і в Луцьку
біля «Променя» —
достойна
Хоч, на відміну від київської,
і не потрапила до списку
найпривабливіших на нашому
континенті

І з висоти CN Tover, і в невеличкому селі на рідній землі вони однаково щиро дарують людям своє мистецтво.

Надія АНДРІЙЧУК

оловічий вокальний колектив створений 1998 року на музично–педагогічному факультеті ТДПУ (нині ТНПУ). Відтоді
виступав не лише в Україні, а й у Франції, Німеччині, Польщі, підготував сольні програми
«Допоки музика звучить…», «Ой радуйся, земле». З 2003–го «Акорд» працює в Тернопільській
обласній філармонії під керівництвом Євгена
Гунька. У складі квартету — тенори Володимир
Футорський і Володимир Гапій, баритон Ярослав Якимчук, бас Андрій Затонський. Саме вони
й заспівали «Щедрик» на найвищій телевізійній
вежі Канади. Відео, викладене у соцмережах,
отримало десятки тисяч уподобань.
«Дорогі українці, наші друзі та шанувальники! Ми щиро вдячні за Вашу неймовірну
підтримку і поширення нашого скромного
відео на CN Tower! За 2 доби майже100 тисяч
переглядів, нас згадали на передових каналах
і новинних ресурсах! А найголовніше — український «Щедрик» черговий раз створив різдвяний настрій у Ваших серцях. P. S. Продовжуймо
створювати різдвяну атмосферу разом!» — написали хлопці на своїй сторінці Квартет_Акорд
#Quartet_Accord #Ukraine у фейсбуці.
«Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в
Україні, а й у всьому світі під назвою «Дзвінка
колядка» чи «Колядка дзвонів» (англ. Call Carol,
Carol of the Bells). Це про неї композитор Пилип Козицький казав: «То не розкладка пісні,

Ч

то самоцінний твір, осяяний промінням генія,
який посяде не останнє місце в світовій музичній літературі».
Узявши за основу один із найстаріших зразків українського фольклору, ще з дохристиян-
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Після виконання в Карнегі-холі
1921 року маленьке українське
диво, як назвали пісню
американці, розійшлося
по всіх континентах.

ської доби, коли новий рік починався ранньої
весни з поверненням в Україну ластівок, Микола Леонтович працював над цим твором майже все життя, постійно вдосконалюючи його.
Першу редакцію «Щедрика» він написав до
1901–1902 рр., другу — у 1906–1908 рр., відомі
також варіанти 1914, 1916 та 1919 років. «Він
— ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші
вартості, наче мережива із шовку… Леонтович
бере невеличку річ і так вичеканить, що просто
диву даєшся: маленьку простеньку мелодію він

розгорне на широку картину з безліччю найрізноманітніших фарб», — писав знаний маестро
Кирило Стеценко.
Уперше «Щедр ик» був виконаний хором
Київського університету в 1916 році, коли Леонтович працював у столиці — керував хоровими колективами, викладав у Музично–драматичній школі Миколи Лисенка (згодом — інститут його імені). Твір приніс шалений успіх,
подарувавши композитору славу та визнання і
в музичних колах, і серед широкої публіки.
5 жовтня 1921–го у виконанні хору Олександра Кошиця «Щедрик» уперше прозвучав в
Америці — у Карнегі–Холі в Нью–Йорку. Відтоді маленьке українське диво, як назвали пісню
американці, розійшлося по всіх континентах.
Твір настільки припав усім до вподоби, що в 1936
році американець українського походження Пітер Вільховський створив англійську версію слів
«Щедрика». Пісня нагадувала йому передзвін,
цей образ він і відтворив у вірші. Згодом це закріпилося і в назві твору, під якою він відомий у
світовій музичній культурі, — «Колядка дзвонів».
Щороку напередодні Різдва вона лунає на
радіо, її використовують у рекламі та кінофільмах, виконують видатні співаки й хорові колективи — український «Щедрик» давно став невід’ємною складовою світової різдвяної традиції.

Для довідки. ЛЕОНТОВИЧ Микола Дмитрович
(13 грудня 1877 — 23 січня 1921) — український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог.
Автор широковідомих обробок для хору класичних творів, понад 150 українських народних пісень. Трагічно
загинув у с. Марківка (Теплицького району Вінницької
області), куди приїхав гостювати до свого батька і був
застрелений невідомим, котрий попросився на ночівлю
до хати (за розповіддю батька, яку записав товариш
Леонтовича Г. Яструбецький, це був співробітник Гайсинської ЧК Гріщенко).

С
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Популярну «Колядку дзвонів» на одному
з найупізнаваніших символів Країни
кленового листя — CN Tower у Торонто,
зведеному 1976 року, що має висоту
553 м і протягом трьох десятиліть
був найвищою будівлею планети, —
виконав тернопільський квартет «Акорд»

толичне новорічне дерево
на Софійській площі увійшло до п’ятірки найкрасивіших ялинок Європи. Як повідомляє
пресслужба Київської міськдержадміністрації, відповідний рейтинг оприлюднив туристичний портал
European Best Destinations.

Українську красуню теж хвалять.

«П’ятірку» очолили ялинки Вільнюса, Праги, Страсбурга та Кельна.
Цьогоріч головна ялинка України
заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтять у світлі ілюмінації (цього року
її замовили спеціально під кольори
куполів Софії Київської), та 4 кілометри різнокольорових гірлянд.
«Охороняють» ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого
дорослими і дітлахами мультсеріалу
про козаків.
P. S. А тепер погляньте на новорічне дерево біля «Променя» у
Луцьку — вишукано і красиво!
Фото pershyj.com.

Український «Щедрик» —
символ Різдва у світі — прозвучав
на найвищій телевежі Канади

Лія ЛІС

А волиняни споглядають на таке диво.

ПОНЕДІЛОК, 6 СІЧНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

6 — 12 січня

1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-1, 2+2, ФУТБОЛ-1

ICTV

ІНТЕР

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Один із лідерів «За життя» вбиває екзотичних
тварин

Фото tabloid.pravda.com.ua.

У мережі опубліковані шокуючі
знімки із сафарі. Виявляється,
нардеп від «Опозиційної
платформи — За життя»
Нестор Шуфрич має своєрідне
та недешеве хобі — полювання
в Африці
Лія ЛІС

04.50 Д/ф «Тисяча років на
Афоні» 06.05, 04.15 Д/п «Від
Різдва до Водохрещення» 07.00
Х/ф «ТРИ ГАВКАТЕРА» 08.40
«Марафон. Чудо починається»
12.00 Х/ф «ГРАФІТОВЕ СЕРЦЕ»
(16+) 15.45 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 17.00
«Пряма трансляція Різдвяного
богослужіння» 19.00, 00.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.50 «Подробиці» 21.00
Т/с «Її чоловіки» (12+) 22.00
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 00.00 Д/п
«Паломництво на Святу землю»
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
03.45 «Подорожі в часі»

УКРАЇНА

отографії, на яких політик
зображений із мертвими «трофеями», зокрема
з дуже рідкісними чорними носорогами, з’явилися днями в інтернеті. На сайті компанії, яка організовує такі сафарі-тури, теж можна
побачити українського нардепа.
Зазначено, що Нестор Шуфрич
став єдиним мисливцем, кому
вдалося вполювати представників
трьох підвидів чорного носорога,
пише «ЧЕСНО».

Ф

Ось такі розваги у захисника знедолених українців.

Тим часом у Шуфрича вже підтвердили справжність резонансних фотографій і уточнили, що було
це ще у 2013 році. Більше того, виявляється, політик, полюючи на звірів,
дуже корисну справу робив.
Сам Нестор Шуфрич наголошує, що

“

Нестор Шуфрич став
єдиним мисливцем,
кому вдалося вполювати
представників трьох
підвидів чорного
носорога.

полював він «виключно на самців зрілого віку, які втратили здатність давати
потомство та є загрозою як для більш
молодих самців, так і для місцевих
мешканців».
До речі, один такий сафарі-тур
коштує приблизно 100 000 доларів.
Тож якщо ви чуєте від Нестора Шуфрича, що він і його «Опозиційна платформа — За життя» зроблять життя українців кращим, вірте стовідсотково.

ВІВТОРОК, 7 СІЧНЯ
1+1
06:00 Х/ф «ЗОЛОТОВОЛОСКА»
07:50 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
10:00 Х/ф «СИЛИ ПРИРОДИ»
12:00 Х/ф «САХАРА»
14:30 Х/ф «КІНГСМЕН: ТАЄМНА
СЛУЖБА» (16+)
16:50 Х/ф «КІНГСМЕН: ЗОЛОТЕ
КІЛЬЦЕ» (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:10 М/ф «Льодовиковий період - 3.
Ера динозаврів»
21:50 «Різдвяні історії з Тіною Кароль
(2019)»
23:15 «Концерт Дана Балана. Allegro
Ventigo»

ІНТЕР
05.00, 20.00 «Подробиці» 05.45
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ
ДИКАНЬКИ» 07.00, 18.10, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного» 08.00
Д/п «Наш Блаженнійший» 09.00
«Пряма трансляція Різдвяної літургії»
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВІДОМИХ
ДОРІЖКАХ» 12.20 Х/ф «ФІНІСТ ЯСНИЙ СОКІЛ» 13.50 Х/ф «АТЕЛЬЄ
ФОНТАНА - СЕСТРИ МОДИ» 21.00
Т/с «Її чоловіки» (12+) 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським» 23.45
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ
ДИКАНЬКИ» 03.10 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.25 «Подорожі в часі»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні

07:30 Зірковий шлях
10:20 Т/с «Ти моя кохана» (12+)
14:00, 15:20 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЇ КРАСУНІ»
16:20, 20:00 Т/с «Кровна помста»
(12+)
21:00 Т/с «Ангеліна» (12+)
23:50 Т/с «Громадянин «Ніхто» (16+)

СТБ
10:50 Х/ф «БЕТХОВЕН»
12:25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
14:10, 17:50 Т/с «Коли ми вдома»
16:00, 18:00 «Хата на тата» (12+)
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
22:25 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

СТБ

05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:20 Служба розшуку дітей
05:25 Особливості національної
роботи
07:05 Х/ф «З ЖИТТЯ ТАЄМНИХ
АГЕНТІВ»
08:45 Х/ф «САНТА І КОМПАНІЯ»
10:20 Х/ф «НЕМОВЛЯ НА
ПРОГУЛЯНЦІ»
12:05 М/ф «У пошуках Жар-Птиці»
13:15 М/ф «Три богатирі і
Шамаханська цариця»
14:45 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей Розбійник»
16:05 М/ф «Олешко Попович і
Тугарин Змій»
17:35 М/ф «Добриня Микитович
та Змій Горинович»
18:45 Факти. Вечір
19:15 М/ф «Іван Княженко і Сірий
Вовк»
20:45 М/ф «Іван Княженко і Сірий
Вовк-2»
22:00 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах»
23:20 Х/ф «ЛЕДІ-ЯСТРУБ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Телемагазин
05:20 Абзац
06:05, 08:15 Kids Time
06:10 М/ф «Веселі ніжки»
08:20 М/ф «Веселі ніжки 2»
10:20 М/ф «В пошуках Дорі»
12:10 Х/ф «101
ДАЛМАТИНЕЦЬ»
14:10 Х/ф «БІЛОСНІЖКА ТА
МИСЛИВЕЦЬ» (16+)
16:50 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ І
СНІГОВА КОРОЛЕВА»
19:10 М/ф «Нікчемний я»
21:00 Х/ф «ТО ЩО, ПРИЇХАЛИ»
23:00 Х/ф «ТО ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 М/ф «Барбі у Різдвяній
колядці»
11:30 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
СОБАК 2»
13:15 Х/ф «КОН-ТІКІ»
15:20, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:00 Х/ф «ТРІСТАН ТА
ІЗОЛЬДА» (16+)
20:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:50 Х/ф «КОХАННЯ НА
КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ»
(16+)

2+2
06:00 «Помста природи»
06:10, 11:05 «Загублений світ»
08:05 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
15:50 Х/ф «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»
(16+)
17:25 Х/ф «ЧОРНА ВОДА» (16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
21:25, 23:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-4» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Найкращі голи. Чемпіонат
Іспанії 06:55 Огляд 1-ї половини
сезону. Чемпіонат Італії 07:50,
19:40 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпіонат Франції 08:20 Найкращі
сейви. Чемпіонат Іспанії 08:50
Найкраще за 2019 р. Чемпіонат
Німеччини 09:20 Найкращі
матчі 2019 р. Чемпіонат Іспанії
10:15, 18:25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 10:45 Топматч 10:55, 11:45, 12:35, 13:25,
14:15, 15:05 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА 15:55 LIVE. Аталанта
- Парма. Чемпіонат Італії 17:55,
МЕГА
18:10, 18:55, 19:10, 19:25, 20:05,
06:00 Бандитська Одеса 07:30
20:20, 20:35 «LALIGA ZAP» 1 епізод.
Містична Україна 08:20 У пошуках Чемпіонат Іспанії 20:50 Огляд
істини 09:10 Речовий доказ
1-ї половини сезону. Чемпіонат
10:20, 21:00 Ігри імператорів
Німеччини. Прем’єра 21:40 LIVE.
13:05 Таємниці Біблії 15:05
Наполі - Інтер. Чемпіонат Італії
Загадки Всесвіту 16:05, 23:45
23:40 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру

СЕРЕДА, 8 СІЧНЯ
05:25 Абзац
06:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Том і Джеррі»
07:50 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС»
09:40 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС:
ВІДКРИТИЙ НА РІЗДВО»
11:20 Х/ф «ЯК ГРІНЧ УКРАВ
РІЗДВО»
13:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
15:30 Х/ф «БУДИНОК З
ПРИКОЛАМИ»
17:10 М/ф «Нікчемний я»
19:10 М/ф «Нікчемний я 2»
21:00 Х/ф «ПРОБЛЕМНА ДИТИНА»
22:30 Х/ф «ПРОБЛЕМНА ДИТИНА
2»

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 07:05
Містична Україна 07:55 У пошуках
05:00 Еврика!
істини 08:45 Речовий доказ 09:55
05:10 Факти
Титанік: народження легенди 11:25
05:35 Особливості національної
Прокляття двійників Титаніка 12:25
роботи
Ігри імператорів 15:10 Загадки
Всесвіту 16:10, 23:00 Погляд
09:00 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
зсередини 18:10 Ілюзії сучасності
ХРАНИТЕЛІ ПЕРСНЯ»
12:05 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ: ДВІ 21:00 Таємниці Біблії 00:30 Під іншим
кутом 01:00 Теорія змови 05:40
ВЕЖІ» (16+)
Смартшоу
15:10 Х/ф «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ:
ПОВЕРНЕННЯ КОРОЛЯ»
К-1
(16+)
06:30
«TOP
SHOP»
18:45 Факти. Вечір
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
19:10 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
РІЗДВО» (16+)
10:00, 19:30 «Орел і Решка. Морський
20:45 Дизель-шоу (12+)
сезон»
11:40 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
НОВИЙ КАНАЛ
13:00 Х/ф «ТРІСТАН ТА ІЗОЛЬДА»
05:10 Телемагазин
(16+)

ICTV

06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:45 Реальна містика
13:45, 15:20 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Історія одного злочину
(16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангеліна» (12+)
23:50 Т/с «Громадянин «Ніхто»
(16+)

06:25, 15:30, 17:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:05, 18:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
13:55 Х/ф «БЕТХОВЕН»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»

Погляд зсередини 17:35
Під іншим кутом 18:05 Ілюзії
сучасності 00:45 Підроблена
історія

20:00 Т/с «Новорічний янгол»
22:25 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

06:25, 08:10, 10:05, 11:55, 13:50
«Жіночий квартал 2019»
15:35 «Новорічний Вечірній
квартал»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період - 2: Глобальне
потепління»
22:00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ:
ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ»

15:10, 22:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:00 М/ф «Втеча з планети Земля»

2+2
06:00 «Загублений світ»
11:45 Х/ф «БЛИЗНЮКИ-ДРАКОНИ»
(16+)
13:45 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН» (16+)
15:15 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
17:15 Х/ф «НАВКОЛО СВІТУ ЗА
80 ДНІВ»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
21:25, 23:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-4» (16+)

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:25 Х/ф «КОХАННЯ НА РІЗДВО»
(12+)
08:05 Х/ф «САХАРА»
10:35 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦЬ»
12:55, 14:00 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 М/ф «Льодовиковий період 4:
Континентальний дрейф»
21:55 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ 3»
23:30 Х/ф «ДУПЛЕКС» (16+)

ФУТБОЛ-1

ІНТЕР

06:00, 08:00, 12:00, 14:00, 18:45 Топматч 06:10 Португалія - Україна. Відбір
до ЄВРО- 2020 08:10 Люксембург
- Україна. Відбір до ЄВРО- 2020
10:00 Yellow. Прем’єра 10:10
Україна - Сербія. Відбір до ЄВРО2020 12:10 Україна - Люксембург.
Відбір до ЄВРО- 2020 14:10 Литва
- Україна. Відбір до ЄВРО- 2020 16:00
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 16:55
Україна - Литва. Відбір до ЄВРО- 2020
19:00 Україна - Португалія. Відбір
до ЄВРО- 2020 20:50 Yellow 21:00
Чемпіонат Італії. Огляд туру. Прем’єра
21:55 LIVE. Реймс - Страсбур. 1/4
фіналу. Кубок французької ліги 23:55
Огляд 1-ї половини сезону. Чемпіонат
Німеччини

05.10, 20.00 «Подробиці» 06.20 Токшоу «Роман з Ольгою» 07.25, 16.00
«Речдок» 10.15 «Корисна програма»
11.20 Т/с «Мене звати Мелек»
(12+) 13.00 Т/с «Втеча від мафії»
17.00 «Речдок. Особливий випадок»
18.10, 01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 21.00 Т/с «Її чоловіки» (12+)
22.00 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 23.50 «Міський романс»
03.20 «Орел і Решка. Шопінг» 04.35
«Подорожі в часі»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях

11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ангеліна» (12+)
23:50 Т/с «Громадянин «Ніхто» (16+)

СТБ
06:25, 15:30, 17:50 Т/с «Коли ми
вдома»
08:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:50 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
13:35 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
17:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:05 Т/с «Дочки - матері» (12+)
22:25 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Студія Вашингтон
05:25 Факти
05:55 Особливості національної
роботи
07:40 Х/ф «ЛЕДІ-ЯСТРУБ»
09:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
12:05 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
14:00 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В АМЕРИЦІ»
15:35 Х/ф «СІМЕЙНЕ

ПОГРАБУВАННЯ» (16+)
17:05 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
РІЗДВО» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «БЛИЗНЮКИ» (16+)
21:05 Дизель-шоу (12+)
23:55 Скетч-шоу «На трьох» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Телемагазин
05:50, 07:05 Kids Time
05:55 М/с «Том і Джеррі»
07:10 Х/ф «СНІГОВА КОРОЛЕВА»
10:50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСІНГ» (16+)
13:10 Х/ф «ДВОЄ: Я ТА МОЯ ТІНЬ»
15:20 Х/ф «РІЧЧІ-БАГАЧ»
17:20 М/ф «Нікчемний я 2»
19:10 М/ф «Нікчемний я 3»
21:00 Х/ф «ДЕННІС - БЕШКЕТНИК»
23:00 Х/ф «ДЕННІС - БЕШКЕТНИК 2»

10:00, 19:20 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:40 М/ф «Втеча з планети Земля»
13:15, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Помста природи»
06:25 «Загублений світ»
12:00 Х/ф «ЗАГНАНИЙ» (16+)
13:45 Х/ф «МАРСІАНИН» (16+)
16:15 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА» (16+)
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-4» (16+)

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06:00 Бандитська Одеса 08:45, 01:50
Правда життя 10:15, 00:40 Речовий
доказ 11:25 Погляд зсередини 12:25
Брама часу 14:55 Титанік: народження
легенди 16:25 Прокляття двійників
Титаніка 17:25, 21:45 Скарби з горища
18:25 Сучасні дива 19:15, 20:55 У
пошуках істини 20:05 Містична Україна
22:45 Земля: сили природи 23:40
Загадки Всесвіту 02:50 Бандитський
Київ

06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:45,
20:50 Топ-матч 06:10 Олександрія
- Олімпік. Чемпіонат України 08:00,
22:50 Yellow 08:10 Боруссія (Д) Інтер. Ліга чемпіонів УЄФА 10:10
Ювентус - Кальярі. Чемпіонат Італії
12:10 Вольфсбург - Гент. Ліга Європи
УЄФА 14:10 Хетафе - Реал. Чемпіонат
Іспанії 16:00 Огляд 1-ї половини
сезону. Чемпіонат Німеччини 16:55
Реймс - Страсбур. 1/4 фіналу. Кубок
французької ліги 19:00 Аталанта
- Парма. Чемпіонат Італії 21:05
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 22:00
LIVE. ПСЖ - Сент-Етьєн. 1/4 фіналу.
Кубок французької ліги

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»

П’ЯТНИЦЯ, 10 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 9 СІЧНЯ
1+1
06:00 «Світ навиворіт»
07:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:45 Х/ф «РІЗДВО В ПАЛАЦІ»
09:15 Х/ф «СИЛИ ПРИРОДИ»
11:15 Х/ф «ДУПЛЕКС» (16+)
12:55, 14:00 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
20:15 М/ф «Льодовиковий період 5. Курс
на зіткнення»
22:00 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ 4»

17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
17:55 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:05 Т/с «Дочки - матері» (12+)
22:25 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV

05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:40 Студія Вашингтон
05:45 Факти
06:15 Особливості національної роботи
08:50 Х/ф «ОСТАННІЙ КІНОГЕРОЙ»
(16+)
ІНТЕР
11:05 Х/ф «СТИРАЧ» (16+)
05.25, 20.00 «Подробиці» 06.20 Ток-шоу 13:05 Х/ф «ВІДШКОДУВАННЯ
«Роман з Ольгою» 07.25, 16.00 «Речдок»
ЗБИТКІВ» (16+)
10.10 «Корисна програма» 11.20
15:00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ» (16+)
Т/с «Мене звати Мелек» (12+) 13.00
16:55 Х/ф «ЛЮДИНА, ЯКА БІЖИТЬ»
Т/с «Втеча від мафії» 17.00 «Речдок.
(16+)
Особливий випадок» 18.10, 01.50
18:45 Факти. Вечір
Ток-шоу «Стосується кожного» 21.00
19:10 Х/ф «ДИТСАДКОВИЙ
Т/с «Її чоловіки» (12+) 22.00 «Слідство
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»
вели... з Леонідом Каневським» 23.50
21:05 Дизель-шоу (12+)
Х/ф «МІСТО З РАНКУ ДО ПІВНОЧІ»
23:55 Т/с «Копи на роботі» (12+)
03.20 «Орел і Решка. Шопінг» 04.35
«Подорожі в часі»
НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Телемагазин
05:45 Абзац
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
06:35, 08:15 Kids Time
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
06:40 М/с «Том і Джеррі»
Сьогодні
08:20 М/ф «Острів собак» (12+)
09:30 Зірковий шлях
10:20 М/ф «Оггі повертається»
11:30 Реальна містика
12:10 Х/ф «ДЕННІС - БЕШКЕТНИК»
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка» 14:10 Х/ф «ДЕННІС - БЕШКЕТНИК 2»
(12+)
15:30 М/ф «Мегамозок»
16:00 Історія одного злочину (16+)
17:20 М/ф «Нікчемний я 3»
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2» (12+) 19:10 М/ф «Посіпаки»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
21:00 Т/с «Ангеліна» (12+)
22:50 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО: ЛІТНІЙ
ТАБІР»
23:50 Т/с «Громадянин «Ніхто» (16+)

УКРАЇНА

СТБ

МЕГА

06:05, 15:30, 17:50 Т/с «Коли ми вдома» 06:00 Бандитський Київ 08:45, 01:50
Правда життя 09:55, 00:40 Речовий
11:45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
доказ 11:05, 18:15 Сучасні дива 11:55
13:45 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»

Погляд зсередини 12:55, 02:45 Брама
часу 15:15, 23:40 Загадки Всесвіту
16:15, 21:45 Скарби з горища 17:15
Під іншим кутом 19:05, 20:45 У пошуках
істини 19:55 Містична Україна 22:45
Земля: сили природи 04:55 Доктор
Хайм

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00, 19:20 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:40, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Помста природи»
06:50 «Загублений світ»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 Х/ф «ЗАЛІЗНИЧНІ ТИГРИ»
13:30 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «УДАР» (16+)
15:45 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни. Харків» (16+)
21:40, 23:15 Т/с «CSI: Місце злочину-4»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 14:00 Топ-матч
06:10 Ворскла - Львів. Чемпіонат
України 08:10 Динамо (З) - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА 10:10 Лілль - Ам’єн.
1/4 фіналу. Кубок французької ліги
12:00, 21:30 Yellow 12:10 Олександрія
- Сент-Етьєн. Ліга Європи УЄФА
14:10 Ювентус - Кальярі. Чемпіонат
Італії 16:00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 16:55 ПСЖ - Сент-Етьєн. 1/4
фіналу. Кубок французької ліги 18:45
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 19:40
Наполі - Інтер. Чемпіонат Італії 21:40
Еспаньйол - Барселона. Чемпіонат Іспанії
23:30 «Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини

СУБОТА, 11 СІЧНЯ
1+1
06:30, 23:50 «Світське життя. 2019»
07:25, 08:55, 09:50 «Життя відомих
людей»
10:45 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»
13:00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ: ЗАГУБЛЕНИЙ
СВІТ»
15:30 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ 3»
17:05 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ 4»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Новорічний Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.05 «Чекай мене. Україна»
06.30 «Україна вражає» 07.05 Х/ф
«МАЙНО ІЗ ХВОСТОМ» (12+) 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма» 11.00
Х/ф «ПРИГОДИ ЕЛЕКТРОНІКА»
15.00 Х/ф «СТАРИЙ НОВИЙ РІК»
17.45, 20.30 Т/с «Її чоловіки» (12+)
20.00, 02.30 «Подробиці» 22.40
Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ» 00.40 Х/ф
«ВСЕ МОЖЛИВО» 03.00 Д/п «П’ять
смертей академіка Корольова» 03.50
«Орел і Решка. Курортний сезон»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:10, 15:20 Т/с «Ангеліна» (12+)
17:10, 21:00 Т/с «Тайсон» (16+)
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Кровна помста» (12+)

СТБ
05:55 «Хата на тата» (12+)
07:50 Т/с «Дочки - матері» (12+)
11:25 Х/ф «ХТО В ДОМІ ТАТО» (16+)
13:20 Х/ф «ХТО В ДОМІ ТАТО
2» (12+)
15:15 Т/с «Ми більше, ніж я»
19:00 «Х-Фактор»

21:45 Т/с «Новорічний янгол»
23:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30 Факти
05:55 Х/ф «ОСТАННІЙ КІНОГЕРОЙ»
(16+)
08:10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10:30 Дизель-шоу (12+)
14:50 Х/ф «ДИТСАДКОВИЙ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»
16:50 Х/ф «БЛИЗНЮКИ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН» (16+)
21:05 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-4: НЕХАЙ
ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:05 Х/ф «МОНСТРО» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Телемагазин
05:35, 07:00 Kids Time
05:40 М/с «Том і Джеррі»
07:05 М/ф «Сезон полювання»
08:40 М/ф «Бігфут молодший: Стань
легендою»
10:40 М/ф «Підводна братва»
12:10 Х/ф «ПРОБЛЕМНА ДИТИНА»
13:50 Х/ф «ПРОБЛЕМНА ДИТИНА 2»
15:40 М/ф «Реальна білка 2»
17:20 М/ф «Секрети домашніх тварин»
19:00 М/ф «Як приборкати дракона»
21:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ» (16+)
23:00 Х/ф «У ЛАБІРИНТІ ГРІЗЛІ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:25,
00:45 Містична Україна 09:15, 20:10
У пошуках істини 10:05, 18:30 Місця
сили 10:55 Речовий доказ 12:05
Загадки Всесвіту 13:05, 21:00
Найбільші обмани в історії 15:50
Сучасні дива 16:40 Земля: сили
природи 23:45 Під іншим кутом 01:35
Гордість України

1+1
06:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:00 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
РІЗДВЯНУ БУХТУ» (12+)
08:45 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦЬ»
11:00 Х/ф «РОМАН У ДЖУНГЛЯХ»
(16+)
13:05, 14:00 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула» (12+)
20:15, 22:10 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 01.35 «Подробиці»
06.20 Ток-шоу «Роман з Ольгою»
07.25, 16.00, 23.45 «Речдок» 10.10
«Корисна програма» 11.20 Т/с «Мене
звати Мелек» (12+) 13.00 Т/с «Втеча
від мафії» 17.00 «Речдок. Особливий
випадок» 18.10, 03.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.30 Х/ф
«СУТИЧКА» (16+) 22.55 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським» 02.20
«Орел і Решка. Шопінг» 03.00 «Орел і
Решка. Курортний сезон»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
16:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 2» (12+)
20:00 Гучна справа
21:00 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
06:05, 15:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:10 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»
14:05 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
17:50 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)

18:45 Х/ф «ХТО В ДОМІ ТАТО» (16+)
20:40, 22:25 Х/ф «ХТО В ДОМІ ТАТО
2» (12+)
23:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40 Служба розшуку дітей
05:45 Студія Вашингтон
05:50 Факти
06:15 Особливості національної роботи
08:55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ» (16+)
10:50 Х/ф «ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ» (16+)
12:45 Х/ф «НЕСТРИМНІ-3» (16+)
14:50 Х/ф «ЛЮДИНА, ЯКА БІЖИТЬ»
(16+)
16:45 Х/ф «СТИРАЧ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
20:50 Дизель-шоу (12+)
23:25 Т/с «Копи на роботі» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 Телемагазин
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:10 М/ф «Оггі повертається»
08:50 М/ф «Сезон полювання»
10:40 М/ф «Сезон полювання 2»
12:00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
14:00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО: ЛІТНІЙ
ТАБІР»
15:40 М/ф «Татко гусак»
17:20 М/ф «Посіпаки»
19:10 М/ф «Секрети домашніх тварин»
21:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
22:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2» (16+)

Містична Україна 22:45 Полярний ведмідь
02:50 Таємниці кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10, 21:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:50 М/ф «Астерікс та вікінги»
19:10 Х/ф «ПІВТОРА ЛИЦАРЯ:
В ПОШУКАХ ЧАРІВНОЇ
ПРИНЦЕСИ ГЕРЦЕЛІНДИ»
(16+)

2+2
06:00 «Помста природи»
06:20, 11:15 «Загублений світ»
08:20 Х/ф «ДЕКІРУ: ТРИ КАМЕНІ»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАІ»
12:15 «Цілком таємно-2017»
12:45 Х/ф «МОНСТР ЛЬОДЯНИХ
ДОРІГ» (16+)
14:20 Х/ф «ЗНАК ПОШАНИ» (16+)
16:15 Х/ф «ЧОРНА ВОДА» (16+)
19:25 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА КУЛЯ» (16+)
21:10 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ ПСІВ» (16+)
22:50 Х/ф «ШІСТЬ КУЛЬ» (18+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 23:40 Yellow 06:10 Колос - Зоря.
Чемпіонат України 08:00, 10:00, 12:00
Топ-матч 08:10 Реал - Галатасарай.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:10 Аталанта Парма. Чемпіонат Італії 12:10 Стандард
- Арсенал. Ліга Європи УЄФА 14:00
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 14:55 ПСЖ МЕГА
Сент-Етьєн. 1/4 фіналу. Кубок французької
06:00 Бандитська Одеса 08:20, 01:15
ліги 16:45 Наполі - Інтер. Чемпіонат Італії
Правда життя 10:05, 00:40 Речовий доказ 18:30 Чемпіонат Італії. Огляд туру 19:25
11:15, 18:35 Сучасні дива 12:05 Погляд Хетафе - Реал. Чемпіонат Іспанії 21:10
зсередини 12:35, 17:35 Під іншим кутом Чемпіонат Франції. Передмова до туру.
13:05 Брама часу 15:35, 23:40 Загадки Прем’єра 21:40 LIVE. Ренн - Марсель.
Всесвіту 16:35, 21:45 Скарби з горища
Чемпіонат Франції 23:50 Чемпіонат Італії.
19:25, 21:00 У пошуках істини 20:10
Передмова до туру

НЕДІЛЯ, 12 СІЧНЯ
К-1

1+1

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Земля до початку часів»
08:30 М/ф «Союз звірів»
10:10 Х/ф «СУТИЧКА В НЕБІ»
12:00 М/ф «Астерікс та вікінги»
13:15 Х/ф «ПІВТОРА ЛИЦАРЯ:
В ПОШУКАХ ЧАРІВНОЇ
ПРИНЦЕСИ ГЕРЦЕЛІНДИ»
(16+)
15:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

06:20 ТСН: «Телевізійна служба новин»
07:10, 08:05 «Життя відомих людей»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Пташиний ульот»
11:10 М/ф «Льодовиковий період»
12:45 М/ф «Льодовиковий період - 2:
Глобальне потепління»
14:30 М/ф «Льодовиковий період - 3.
Ера динозаврів»
16:05 М/ф «Льодовиковий період 4:
Континентальний дрейф»
17:45 М/ф «Льодовиковий період 5.
Курс на зіткнення»
19:30 «Телевізійна служба новин»
20:15 М/ф «Співай»
22:15 Х/ф «ВБИВСТВО У СХІДНОМУ
ЕКСПРЕСІ» (12+)

2+2
06:00 «ДжеДАІ 2019»
07:20 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:20 «Загублений світ»
14:20 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА»
(16+)
17:00 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ» (16+)
18:50 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2» (16+)
20:45 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3» (16+)
22:15 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Ворскла - Дніпро-1. Чемпіонат
України 07:45, 12:45, 17:55
Чемпіонат Франції. Передмова до
туру 08:15 Барселона - Боруссія (Д).
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15 Yellow.
Прем’єра 10:25, 15:10 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 10:55,
23:50 Ренн - Марсель. Чемпіонат
Франції 13:15 Топ-матч 13:20
Мальме - Динамо (К). Ліга Європи
УЄФА 15:55 LIVE. Кальярі - Мілан.
Чемпіонат Італії 16:45, 23:40 Yellow
18:25 LIVE. Бордо - Ліон. Чемпіонат
Франції 20:25 Огляд вівторка
(MD1). Ліга чемпіонів УЄФА 21:15
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 21:40 LIVE. Інтер Аталанта. Чемпіонат Італії

ІНТЕР
05.05, 10.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 05.55, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.55 Х/ф
«АВАНТЮРИСТИ» 09.00 «Готуємо
разом» 12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 12.55 Х/ф
«КРАСУНЯ ТА ЧУДОВИСЬКО» 15.00
Т/с «Мене звати Мелек» (12+) 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «ПОСТРІЛ У
БЕЗОДНЮ» 23.00 Х/ф «ДОТ» 00.50
«Речдок»

УКРАЇНА
06:30, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:30 Т/с «Ангеліна» (12+)
17:10, 20:00 Новорічний концерт.
Привіт, 20-ті
22:00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЇ
КРАСУНІ»
23:50 Т/с «Русалка»

СТБ
06:00 «Хата на тата» (12+)
16:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
18:00 «Слідство ведуть екстрасенси»

(16+)
19:55 «Один за всіх» (16+)
22:15 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
05:30 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:45 Факти
06:10 Не дай себе обдурити
07:00 Громадянська оборона
07:55 Антизомбі. Дайджест
08:45 Секретний фронт. Дайджест
09:35 Т/с «Відділ 44» (16+)
13:05 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-4: НЕХАЙ
ПРИЙДЕ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
15:05 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН» (16+)
17:00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ КОД» (16+)
20:50 Х/ф «ЖИТТЯ» (16+)
22:35 Х/ф «ТЕМНИЙ МЕРИДІАН»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 Телемагазин
05:50 Стендап Шоу
06:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/ф «Сезон полювання 2»
08:10 М/ф «Підводна братва»
10:00 М/ф «Татко гусак»
11:50 М/ф «Реальна білка 2»
13:20 М/ф «Мегамозок»
15:10 М/ф «Добрий динозавр»
17:00 М/ф «Як приборкати дракона»
18:50 М/ф «Рататуй»
21:00 Х/ф «ЕВАН ВСЕМОГУТНІЙ»
23:00 Х/ф «ЗАКАТАТИ В АСФАЛЬТ»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:20,
00:45 Містична Україна 09:10, 20:10
У пошуках істини 10:10, 18:30 Місця
сили 10:55 Речовий доказ 12:05
Загадки Всесвіту 13:05, 21:00
Найбільші обмани в історії 15:50

Сучасні дива 16:40 Полярний ведмідь
23:45 Під іншим кутом 01:35 1377
спалених заживо 02:25 Бізнес на
залякуванні 03:15 Жертви краси 04:05
Єврорабині 04:55 Професія - альфонс

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Земля до початку часів»
08:30 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Союз звірів»
11:10 Х/ф «СУТИЧКА В НЕБІ»
13:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»

2+2
06:00 «ДжеДАІ 2019»
08:05 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:05 «Він, вона та телевізор»
13:00 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. У
ПОШУКАХ СКАРБІВ
УГАРІТА» (16+)
14:50 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА» (16+)
16:40 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. НЕБЕСНА
ЗІРКА» (16+)
18:20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (16+)
20:10 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ» (16+)
22:15 Х/ф «КОРОЛІВСТВО
ГЛАДІАТОРІВ: ТУРНІР» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України 07:45 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 08:15 Реал
- ПСЖ. Ліга чемпіонів УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:15
Кальярі - Мілан. Чемпіонат Італії 12:00,
16:45 Yellow 12:10 Бордо - Ліон.
Чемпіонат Франції 13:55 Інтер Аталанта. Чемпіонат Італії 15:55 LIVE.
Торіно - Болонья. Чемпіонат Італії 17:55
LIVE. Діжон - Лілль. Чемпіонат Франції
19:55 Лаціо - Наполі. Чемпіонат Італії
21:40 LIVE. Рома - Ювентус. Чемпіонат
Італії 23:40 Топ-матч 23:50 Сент-Етьєн
- Нант. Чемпіонат Франції

Що віщують зорі
Гороскоп на 6 — 12 січня
ОВЕН. Конфлікту не уникнути, старайтеся хоча б швидше залагодити всі
непорозуміння. Діти порадують вас
успіхами та досягненнями. Уникайте поїздок, не потрібних вам особисто. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Дрібні невдачі можуть дратувати, але старайтеся уникати конфліктів. Багато проблем відійдуть у минуле.
У вихідні на вас чекає весела вечірка
з друзями. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Вас чекає спілкування
з цікавими людьми, зустрічі й побачення. На роботі проявляйте пунктуальність і спокій. Вдалий період для покупок. Вихідні — час здійснення бажань
і чудес. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
РАК. У неформальній обстановці
вдасться вирішити серйозні питання.
Можливі цікаві перспективи. Не беріть
участі в інтригах і не афішуйте своїх
планів. У вихідні не роздавайте цінних вказівок. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Не забувайте простягати руку
допомоги друзям і близьким. Зорі обіцяють вдале співробітництво, цікаві
поїздки, незвичайні вечірки. Сімейні
проблеми залагодяться. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Будьте відверті з близькими.
Наближається час, сповнений подій
і пригод. Тільки зумійте вчасно зупинитися. Ймовірно, доведеться відмовитися від частини задумів, але не засмучуйтеся. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Утримуйтеся від ризикованих витівок і надмірних витрат.
Уникайте масових заходів, тримайтеся
подалі від юрби. У вихідні переривайте
відпочинок тільки на особливо невідкладні справи. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Проявляйте ініціативу
й демонструйте активність, це корисно для кар’єри. Буде можливість добре
заробити, але знадобляться терпіння й завзяття. Близьким важлива ваша
увага, даруйте їм гарний настрій. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Будьте відкриті для пропозицій — і вони з’являться. У вирішенні ділових питань більше покладайтеся
на інтуїцію. Не робіть безвідповідальних
вчинків, навіть тих, які здаються дріб’язковими. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Розрахуйтеся з боргами,
не відкладайте незавершені справи.
Доведеться брати відповідальність
не тільки за себе, а й за інших. Не згущуйте фарби, щоб уникнути конфліктів.
Плани на вихідні можуть різко помінятися. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Чітко розплануйте час
і визначтеся, чого ви прагнете. До ваших ідей прислухатимуться, хоч і нелегко буде знайти партнерів для їхньої
реалізації. У вихідні зумієте полонити
будь-кого своєю рішучістю та чарівністю. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РИБИ. На вас чекають нові знайомства, круті зміни. На роботі проявляйте
наполегливість, відстоюйте свої інтереси. Уникайте сімейних конфліктів, будьте особливо уважні до батьків. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Місяць між хмарами сяє,
світяться зорі красою,
люди Христа зустрічають
кутею і колядою
Оксана ЯВОРСЬКА
Фото tintelekt.com.

«НОВИНКА»
Фото narodna-pravda.com.ua.

Поповніть свою скарбничку рецептів
стравою, що доречна і на святковому
столі, і в будень

Інгредієнти: 300 г печериць, 300 г вареного курячого філе, 150 мл сметани,
100 г твердого сиру, 3 варені яйця, 300 г
консервованих ананасів, 1 ківі, 1 цибулина,
майонез за смаком.
Приготування. Цибулю і гриби дрібно
покраяти, підсмажити в невеликій кількості олії, а тоді протушкувати їх у сметані.
Зніміть з вогню, охолодіть, викладіть у салатницю. Відварене куряче філе остудіть,
наріжте кубиками, розподіліть поверх грибів, змастіть майонезом. Яйця, натерті на
крупній тертці і змащені майонезом, – третій
шар. Далі – нарізані дрібними кубиками консервовані ананаси, змастіть їх майонезом.
Останній шар – тертий сир. Прикрасьте салат шматочками ківі.

Інгредієнти: 0,5 кг вареного яловичого
серця (можна замінити відвареним м’ясом,
обсмаженою печінкою тощо), 300 г шампіньйонів консервованих, 2 цибулини, 5–6 маринованих огірків, сіль, перець — за смаком,
пучок кропу, 50 мл олії для заправки.
Фото poradnytsya.info.
Приготування. Цибулю покраяти півкільцями, підсмажити на олії до прозорості, додати порізані пластинками гриби і трошки
протушкувати разом, щоб позбутися зайвої вологи. М’ясо й огірки покраяти соломкою,
змішати з охолодженими грибами та цибулею, досолити за смаком, поперчити, заправити олією, вимішати й подавати до столу, прикрасивши зеленню.

«ЧОЛОВІЧІ МРІЇ»

Фото elektro.guru.

У складі цього салату – все, що
смакує мужчинам
Інгредієнти: 250 г свинини, 200 г моркви по-корейськи, 3 яйця, 300 г печериць,
1 цибулина, 2 плавлені сирки, 100 мл ма-

ШИНКА З МЕДОМ
А яке ж різдвяне
застілля обійдеться
без печеного м’яса?!
Інгредієнти: 2 кг свинини, 3 зубки часнику, сіль,
мелений чорний перець, по
1 ч. л. меленого коріандру
і тим’яну (чебрецю), 2 ст. л.
Фото youtube.com.
оливкової олії, 5 ст. л. апельсинового соку, 1 ч. л. тертої цедри апельсина, 4 ст. л. рідкого меду,
1 ст. л. гірчиці, гвоздика.
Приготування. М’ясо вимити і добре обсушити. Часник
розтерти із сіллю, додати перець, коріандр, тим’ян і оливкову
олію, вимішати до пастоподібного стану. Натерти м’ясо цією
пряною пастою і залишити на кілька годин. Духовку нагріти
до 160°. М’ясо шкіркою вгору покласти на решітку, під нього
поставити деко з водою. Запікати близько 2 годин. Апельсиновий сік змішати з цедрою, медом, гірчицею. Через 90 хвилин
від початку запікання вийняти м’ясо з духовки, зняти шкірку,
але залишити шар сала і понадрізати його так, щоб утворилася сітка з ромбів. Змастити медовою сумішшю і нашпигувати
бутончиками гвоздики. М’ясо знову покласти в духовку приблизно на пів години і кожні 10–15 хвилин змащувати медовою сумішшю.

йонезу, олія, сіль та перець – за смаком.
Приготування. Цибулю нарізати
дрібною соломкою, зсипати в миску і
замаринувати. Печериці покраяти й підсмажити, поки випарується зайва рідина,
посолити, поперчити і смажити до рум’яності, викласти на паперовий рушник,
щоб позбутися жиру. М’ясо відварити
до готовності, охолодити й нарізати соломкою. Яйця і сирки натерти на крупній
тертці. Салат можна викласти пластами
(морква, м’ясо, цибуля, гриби, яйця, тертий сир), промащуючи їх майонезною
сіточкою, або ж вимішати і зверху присипати тертим сиром.

Салат-закуска – дивовижно смачна
і легка в приготуванні страва
Інгредієнти: 1 оселедець, 1 цибулина,
1 ст. л. лимонного соку, 1 ст. л. олії, для сирного соусу – 100 г сиру, 100 г сметани, 100 г
майонезу, 30 г діжонської гірчиці (із зернами), 1 зубчик часнику, пучок свіжого кропу,
сіль, перець чорний мелений.
Приготування. Оселедець розробити
на філе, нарізати порційними шматочками.
Цибулю почистити, помити, покраяти тонкими кільцями. На блюдо викласти шматочки риби, зверху – цибулю, скропити лимонним соком та олією. Сир натерти на дрібній
тертці, кріп посікти (залишити трішки для
оздоблення), додати сметану, майонез, гірчицю, пропущений через прес часник, сіль
та перець, усе вимішати і рівномірно розподілити поверх оселедця з цибулею. Готову
страву прикрасити невеличкими гілочками
кропу.
Фото Наталії ПАРХОМЕНКО.

«ЕКЗОТИЧНА КВІТКА»
Шукаєте рецепт красивого й
оригінального салату? Вважайте,
що вже знайшли! Цій незвичайній
страві печериці надають соковитості,
курятина – ніжності, а ківі – приємної
кислинки. Не сумнівайтеся –
це смачно!

ОСЕЛЕДЕЦЬ ПІД СИРНИМ СОУСОМ

М’ЯСНИЙ РУЛЕТ ІЗ СУХОФРУКТАМИ
Соковите, ароматне
м’ясо із солодкокислою ноткою,
якої йому надають
курага й журавлина
Інгредієнти: свинна
грудинка, сіль, перець,
мелений коріандр, розмарин, по 100 г журавлини й кураги.
Фото youtube.com.
Приготування. М’ясо зрізати тонким пластом завтовшки 1,5–2 см, злегка відбити
й замаринувати – посипати сіллю та спеціями, втерти їх у м’ясо, загорнути його в харчову плівку і покласти в холодильник
мінімум на 3–4 години (можна й на добу). Сухофрукти промити, залити окропом і залишити, щоб трохи розм’якли, потому
зцідити й обсушити на рушничку. Грудинку розгорнути, на
край викласти курагу, а по всій площині розподілити журавлину. Щільно згорнути м’ясо в рулет, починаючи від кураги
(вона має бути в центрі рулета), обмотати ниткою, щоб тримав форму, загорнути у фольгу і запікати в розігрітій духовці
протягом 50–55 хвилин. За 5–7 хвилин до готовності розкрити страву, розгорнувши фольгу, – хай рулет зарум’яниться.
Нарізати на скибочки можна після цілковитого охолодження.

АПЕЛЬСИНОВИЙ ДЕСЕРТ
Всього 10 хвилин на приготування та дві
години в холодильнику – і ви маєте чим
здивувати гостей!
Інгредієнти: 400 мл сметани, 1 апельсин,
2 банани, 100 г печива «До кави», 50 г цукрової
пудри, 15 г желатину, 50 мл води.
Приготування. Заливаємо желатин водою.
Ріжемо апельсин на дрібні кубики або кружальця, банани – півкільцями. Додаємо подрібнене
печиво, сметану та цукрову пудру і перемішуємо.
Розпускаємо на невеликому вогні желатин, виливаємо в масу, вимішуємо. Роз’ємну форму застеляємо харчовою плівкою
і виливаємо
в неї сметанно-фрук тову
масу. Витримуємо в холодильнику не
менше 2 годин
– до повного
застигання.
Фото ibilingua.com.
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l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Бігла мишка, хвостиком зачепила і…

Грицько ГАРБУЗ

оброго третього дня року вам, друзі!
Сьогодні здоров’ячко, сподіваюсь, уже
«лучше, чем вчера» і світ миліший та
світліший. ☺ Тож можна взятися і за інтелектуальні розваги. Тим паче, що ось-ось прийдуть до вас три празники в гості, знову зберетеся за родинним столом, будете розпитувати, «ой чи живі, чи здорові всі родичі…»
Неодмінно зайде мова і про «гарбузові»! Бо
сам не раз був їх свідком – і так добре й затишно ставало на душі…

Д

“

На жаль, ми так і не отримали
правильного слова-відповіді
«Виделка» («Вилка») – воно
є антиподом слова «Ложка»,
якою у старовинній англійській
забаві «Біг з яйцем» переносили
на швидкість яйця.

А для тих, хто вперше читає нашу газету і
саме цю сторінку, коротко опишу правила інтелектуального конкурсу «Гарбуз із секретом».
Вони дуже прості: ми умовно ховаємо якийсь

предмет у нашому гарбузі (щось на зразок
«чорного ящика» у популярній грі «Що? Де?
Коли?»), даємо йому певну характеристику,
а ви маєте відгадати, що це, і надіслати нам
слово-відповідь есемескою або електронкою
чи звичайним старим добрим поштовим листом. І отримати за це гроші. Звісно, якщо переможців буде не більшее двох або вам випаде
отрапите в те омріяне
ріяне
щасливий жереб, коли потрапите
’ятисот…
число двох із, скажімо, п’ятисот…
понуємо цікаву забаОдним словом – пропонуємо
ошкодуєте!
ву. Приєднуйтесь – не пошкодуєте!
рити запитанняя про
А тепер маю повторити
читтачів,
дивакуватий натовп, якее для наших читачів,
ідйомним.
на жаль, виявилося непідйомним.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
СЕКР
– 1 (2020)
Він дуже любит
любить об’єднувати і не тільки
чере
ез те, що вміє сп
через
співати-вигравати. Означає «вісімку», хоч ж
живе з «трійкою», один із
йог
го сусідів-українців
сусідів-україн славиться своїм осойого
бли
ивим «равликом»,
«равликом інший взагалі – «найвібливим
до
оміший американець».
америка
доміший
Хоча про нинішнє
йог
го друге значенн
його
значення Людвіг ван Бетховен чи
Ігор
р Стравінський н
не могли навіть уявити…
Що за символ м
ми заховали у гарбузі?
Слово-відповідь треба надісла
ти до 16 сі
лати
січня тільки у вигляді sms-повідо
д
sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0
0
0672829775 (наприклад:
«М’яч», «Три ве
ведмеді», «Володимир Зеленський»).
Увага: з одн
одного номера можна відправляти лише одне
п
о
sms! Цей номер і брати
име участь у жер
тиме
жеребкуванні при розіграші
при
изових 200 гривень,
гри
призових
якщо правильних
відп
повідей буде біл
відповідей
більше двох. А ще спеціальний
й приз – 150 гри
гривень – отримає той, хто
в листі
ли
исті на поштову аадресу (43 025, м. Луцьк,
про
осп. Волі, 13) ччи електронну (tsikava.
просп.
gaz
zeta@gmail.com найяскравіше опише,
gazeta@gmail.com)
як відгадував
в
запит
запитання.
До зустрічі!
Д
у
Шукайте на ссайті volyn.com.ua попе
редні завдання
завданн конкурсу під хештепередні
гом
м #Гарбуз із се
секретом.

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»
М» – 48 (2019)
По тєліку часто показують
казують кадри із
і заба гониться з пап
кордону, де навіжена юрба
горба вниз за головкою сиру. Той, хто
дарунок і довоупіймає, отримує її у подарунок
дить, що безплатний сир є не тільки
ки травм буває,
буваєє,
у мишоловці. Але скільки
вою, мама мія! Якщо
Я
пов’язаних із тією забавою,
ми і забоями, мож
жете
обійдетеся лише синцями
можете
иком. Проте з року
р
вважати себе щасливчиком.
в
ься, бо така, мовляв,
моовляв,
рік забава повторюється,
диція, адже пам
м’ять
наша старовинна традиція,
пам’ять
про предків і їхні діяння – святе.
ф
На запропонованомуу нами сьогодні фото
волів сучасногоо проодного з головних символів
зображ
ження
гресу теж багато хто побачив зображення
ьшогоо острова ЄвроЄ
Євро
древньої забави з найбільшого
еменпи. Один із головних елементів цієї гри є й у відомій усім
зці, в
українській народній казці,
якій одна героїня його наро…
дила, а друга – погубила…
ховаАле в гарбузі ми захова-

Р Е К Л А М А

рат
Українс
Українс.
Хімічний Брат
елемент, виделки актор
за
Богдан
газ
столом
...

Заклик
до
молитви
у ісламі

Українс.
прозаїк
...-Основ'яненко

ли побратима по життю іншого головного
предмета із забави з найбільшого острова
Європи. Хоч водночас і його антипода. Бо є
більш небезпечною штукенцією і в забаві не
використовується.
Що за предмет ми заховали у гарбузі?
На жаль, ми так і не отримали правильного слова-відповіді «Виделка» («Вилка»)

ПІДГАЙЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОВІДОМЛЯЄ,

Місто в
Одеській
області

що відповідно до рішення Підгайцівської
сільської ради «Про розроблення детального плану території» № 3/11 від 19 лютого
2019 року розпочато роботу з розроблення
детального плану території земельної ділянки площею 0,4034 га, кадастровий номер
0722883600:01:001:6798, для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у селі Лище.
Громадські слухання щодо детального плану будуть проводитись 04.02.2020 року
о 12 годині у приміщенні сільської ради.

Парусне
судно з косими вітрилами

Держава
в
Африці

Скандальна
витівка
Українс.
телеведуча ...
Гомонай

Юшка
(діал.)

Столиця
Хорватії

Опера НорвезьД. Пуччіні кий дра«...
матург
19 ст.
Леско»
... чи
проти
Хутряне
взуття

Прозо- Одиничрий будіний
вельний
вектор
матеріал

Велетень з
одним
оком

Грошова
одиниця
Іраку,
Катару
Протистояння однієї політики іншій

Режисер Кріс ...

Різкий
сильний
поштовх

Відчуття
задоволення і
щастя
Стародав- Українс.
ня назва актор
рубіна,
...
сапфіра Бірча

Америк.
актор
Чак ...

Батько
казахів

Відповіді на сканворд
за 19 грудня

Хоч дехто з наших читачів і згадував
у своїх відповідях відому всім
казочку «Курочка Ряба», проте так і не
розвинув далі думки, яка ж старовинна
англійська забава так нагадує
символ Інтернет Експлорер (на фото у
запитанні)

– воно є антиподом слова «Ложка», якою у
старовинній англійській забаві «Біг з яйцем»
переносили на швидкість яйця. Уважно ще
раз погляньте на знак Інтернет Експлорер.
Побачили ложку і яйце? Отож! А я так уявляв,
що використаю у заголовку щось хуліганське
типу «Не бійсь ножа, а бійся вилки: один удар
– чотири дірки…»
Проте не час посипати голову попелом
– час загадувати нове завдання, над яким у
ці новорічно-різдвяні дні ви можете помізкувати всією своєю родиною.
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Фото pinterest.com.

Тікаймо від хвороб,
як миші від кота
Гороскоп здоров’я на 2020 рік
З китайським
За
й
календарем нашим покровителем цьогоріч є
Білий Щур — розумна, життєстійка, всюдисуща тварина, яка
вміє піклуватися про свою безпеку, має дивовижний інстинкт
самозбереження, може дати собі раду за будь–яких обставин.
Астрологи врахували ці особливості, а також вплив планет —
і склали гороскоп у сфері здоров’я для всіх знаків Зодіаку

«Ц
«Цікава»
Ціі
Ц
—
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Овен. Представникам цього знаку слід контролювати свою поведінку і
частіше думати про наслідки: у високосному році збільшиться ризик травматизму. Найкритичніші періоди — перший і останній місяці року. У другій половині
2020–го можуть загостритися хронічні захворювання. А інфекції і недуги, що з’явилися нещодавно, можуть мати затяжний характер, а також провокуватимуть різні
ускладнення. Знаходьте час для відпочинку, спортивних занять, не переїдайте.
Телець. Народженим під цим знаком із перших місяців року загрожують
хвороби шлунково–кишкового тракту. Можуть виникнути проблеми з каменями
у жовчному міхурі. Ймовірні періоди загострень — друга половина квітня, коли є
загроза потрапити до лікарні й навіть перенести хірургічне втручання. Простуда,
респіраторні інфекції можуть дати ускладнення на сечостатеву сферу. Бережіть себе,
дбайте про внутрішній спокій і гармонію, культивуйте помірність у їжі, активний відпочинок,
корисним буде і лікування на водах.
Близнюки. У січні уникайте подорожей (перші дні року вимагають підвищеної уваги за кермом), а також екстремальних видів спорту, є високий ризик
травм. Всю зиму ви проведете в напрузі. Втома, поганий сон негативно позначатимуться на самопочутті. Основною проблемою Близнюків стане ослаблений
імунітет. У лютому–березні високий ризик інфекційного захворювання. Астрологи
рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі й позбутися шкідливих звичок. Бажано звернути увагу на свій опорно–руховий апарат.
Рак. Представники знаку можуть скаржитися на сонливість і швидку стомлюваність. Їм варто перевірити роботу ендокринної системи, навесні пройти
курс гормональної терапії. У першій половині року Ракам найбільше загрожують
проблеми на тлі нервового розладу, стресу. У березні та в другій половині квітня
можливі гострі інфекції. Приймайте контрастний душ, не вживайте нездорової їжі.
Дихальна гімнастика допоможе відновити сили. Цьогоріч можлива подія, яка похитне психічну рівновагу. Астрологи рекомендують більше спілкуватися з близькими людьми — їхня
підтримка буде потрібна як ніколи.
Лев. Слабким місцем Левів у 2020 році стануть проблеми із серцем. У лютому, а також періодично влітку можуть бути загострення. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то восени можна надовго потрапити до лікарні. Крім цього, зверніть
увагу на печінку. Ймовірний і розвиток варикозу, тому не перевантажуйте ноги.
Легкий масаж спини, водні процедури знімуть втому. Висипайтеся, дотримуйтесь
режиму і не нервуйте.
Діва. Найбільш уразливими у Дів будуть очі та сечостатева система. В осіб
старшого віку висока ймовірність підвищення очного тиску і розвитку глаукоми,
тому не баріться з візитом до лікаря. Не зайве ультразвукове дослідження сечостатевої системи. Простудні захворювання можуть турбувати до кінця квітня,
бо опірність організму знизиться. Полегшення принесе осінь. Займіться тілом і духовними практиками.
Терези. Представників цього знаку астрологи застерігають від самолікування, бо це може обернутися запущеними хворобами. Терези на початку і в кінці
року страждатимуть від хронічних захворювань дихальної системи, дехто лікуватиме гайморит. Вам варто подумати про зміцнення імунітету та уникати простуди.
Скорпіон. Головне — не нехтувати гігієною, адже зросте ризик інфекційних захворювань. Контролюйте вагу та рівень холестерину. Серцево–судинні
проблеми, варикоз і спазматичні болі в ногах можуть турбувати в лютому — на
початку березня, у листопаді. Відпочинок, розслаблення, дихальна гімнастика
будуть необхідні.
Стрілець. Через надмірні витрати енергії без повноцінного її відновлення
ближче до осені Стрілець відчує себе абсолютно виснаженим. Астрологи радять
взяти влітку повну відпустку і добряче відпочити. Спазми в ділянці живота, кишкові коліки можуть турбувати в лютому і березні, перегляньте раціон, обстежтеся
в гастроентеролога. Тим, хто мав серцево–судинні проблеми, слід бути особливо
уважним до свого здоров’я у січні, на початку березня та у серпні.
Козеріг. Можуть турбувати захворювання судин, негаразди з печінкою.
Якщо ви не будете дотримуватися правил здорового харчування, то до кінця року
відчуєте загострення. Напружена робота вимагає хорошого відпочинку. Втома,
недосипання викликають спазми судин головного мозку, турбуватиме головний
біль. Навесні представникам знаку слід бути гранично обережними, щоб не травмуватися. Астрологи рекомендують перевірити органи зору і опорно–руховий апарат.
Водолій. На початку року підстерігають дихальні інфекції. Ведіть здоровий спосіб життя — і вдасться зміцнити сили. Загрозою для здоров’я Водоліїв
можуть стати безладні статеві стосунки, через які легко підхопити венеричне захворювання. Тому використовуйте засоби контрацепції й уникайте випадкових
зв’язків. Важливим є і душевний спокій, тож постарайтеся обмежити спілкування з
неприємними людьми.
Риби. У січні може турбувати зубний біль, подумайте про запис до стоматолога. У більшості Риб у середині року з’являться проблеми з хребтом. Астрологи
радять якомога раніше почати робити гімнастику для зміцнення м’язів спини, аби
запобігти радикуліту. Крім того, можна купити абонемент у басейн, переглянути
своє харчування.

